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Сезонна ефективност, интелигентно използване на енергията 
Сезонната ефективност е мярка, предписана от Европейския съюз, за оптимизиране на потреблението 
на енергия. ЕС желае да информира потребителите колко изразходват уредите и да забрани 
продажбата на неефективни продукти. Сезонно ефективните килматични уреди отразяват реалната 
ефективност, която можете да очаквате през целия сезон на отопление и охлаждане. Стандартът влиза 
в сила от януари 2013 г. за продукти под 12 kW.

Днес Daikin поведе по пътя към по-ефективни, икономични и съобразени с комфорта решения. Всички 
продукти на Daikin - за бита и търговията, както и за промишлеността - са сезонно ефективни - всички 
те намаляват потреблението на енергия и разходите по интелигентен начин.

Научете повече на daikin.bg
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не 
представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe 
N.V. е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която 
разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, 
надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и 
на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат 
на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи 
никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, 
произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази 
брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици (AC), 
агрегати за охлаждане на течности (LCP), 
въздухообработващи климатични камери (AHU) 
и вентилаторни конвектори (FCU); Проверете 
текущата валидност на сертификата онлайн: 
www.eurovent-certification.com или чрез:  
www.certiflash.com

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 2236 32557, Fax: +43 2236 32557-910 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. 
Всички влакна са от устойчиво горско 
стопанство и от контролирани източници. 
Използваната целулоза за хартията E-coat е 
избелена по стандарти ECF и TCF. Повторно 
използване на рециклирани фибри, 
пълнители и покриващи пигменти. E-coat 
има сертификати FSC и ISO 14001.
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3/4  kW 

1/4  kW 

+ 4/4  kW 

Термопомпите  „въздух-въдух“ използват 80% от своята енергия от възобновими 
източници: външният въздух, който е както възобновим, така и неизчерпаем*. 
Разбира се, термопомпите използват и електричество за работа на системата, 
но постепенно това електричество също може да се генерира от възобновими 
източници (слънчева енергия, енергия от вятъра, енергия от вода, биомаса). 

 * Цели на ЕС, COM (2008) 30

температура на 
външната среда

енергия
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За Daikin
Daikin има световна репутация, базирана на почти 90 години опит в успешното производство на висококачествено климатично 
оборудване за промишлени, търговски и жилищни цели.

Качеството на Daikin
Качеството на Daikin, което предизвиква най-голямо уважение, произтича от прецизността на дизайна, производството и 
изпитанията, както и на следпродажбеното обслужване. За тази цел, всеки детайл се подбира грижливо и се подлага на строги 
изпитания, за да се провери неговия принос за качеството и надеждността на продукта.
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Предимства зa собствeниците на 
сгради
Решенията на Daikin предлагат водещи на пазара системи, чиито характеристики са по-високи от изискванията на най-новото 
законодателство за пестене на енергия и въглеродни емисии. Като осигурява постоянна висока ефективност през целия 
експлоатационен цикъл на продукта, гамата Sky Air има работни функции, които гарантират най-високата възможна сезонна 
ефективност, предлагана на пазара, докато усъвършенстваните функции за управление и наблюдение позволяват осигуряването 
на нива на оптимален комфорт с минимални разходи.

Тези функции предлагат следните предимства за собствениците на сгради:

• Вашата система за климатичен контрол ще отговаря на правни изисквания, които са много над изискванията на действащото 

в момента законодателство

• Ще си осигурите оптимална сезонна ефективност, като спестявате енергия и по този начин намалявате разходите

• Системата за климатичен контрол ще добави стойност към сградата, като по този начин ще запази вашата инвестиция

• Ще спестите от разходи за монтаж и текущи разходи, ще си осигурите бърза възвращаемост на инвестицията и ще дадете 

своя принос към целите за опазване на околната среда

Предимства за проектантски 
бюра и консултанти
Daikin има дълга история на тясно работно сътрудничество с проектантски бюра и консултанти, които препоръчват нашето 
оборудване за осигуряване на готови за бъдещето системи, които отговарят както на изискванията на сградите, така и на 
изискванията на законодателството. Нашите системи са проектирани така, че да отговорят и на най-стриктните изисквания за 
енергийна ефективност, данъчна политика и съответствие, за да позволят необходимата гъвкавост на консултанти и проектантски 
бюра при осигуряване на абсолютен комфорт по най-ефективния начин, докато нашите инструменти им позволяват да увеличат 
максимално сградната ефективност. Новата Seasonal Smart система на Daikin с нейните регулируеми температури на кондензация 
и изпарение е класически пример за авангардно мислене с цел осигуряване на ефективност.

Тези функции предлагат следните предимства за консултанти и проектантски бюра:

• Ще придобиете увереността от осъзнаване на факта, че можете да препоръчате подходящите климатични системи, отговарящи 

на изискванията на бъдещото законодателство

• Ще разполагате със системи, които са проектирани за вписване към всеки интериор и осигуряват оптимален резултат с върхова 

сезонна ефективност

• Ще имате достъп до новаторска технология за увеличаване на ефективността на климатичния контрол в цялата сграда

• Вашите правомощия като консултант и проектант, загрижен за околната среда, ще се увеличат

Предимства за монтажници
Нашите системи са проектирани, за да осигурят лесен преход от съществуващи уреди към технологично усъвършенствани уреди, 
които предлагат много по-енергийно ефективни решения. С нови компресори, топлообменници и контролни системи, предлагани за 
монтажници за препоръчване и използване при обновяване на системи, с цел посрещане на бъдещи нормативни изисквания, серията 
Sky Air е разработена с грижата за монтажници и техните клиенти, като им позволява да предлагат много повече от обикновена услуга 
за монтаж. Всъщност, Sky Air предлага на монтажниците конкурентно предимство да могат да препоръчват разширена 3-фазова гама, 
подобрени контролери и инструменти за оптично откриване, като всичко това спомага за осигуряване на оптимални резултати, 
висока сезонна ефективност, ниско ниво на въздействие върху околната среда и значителни икономии на разходи.

Тези функции предлагат следните предимства за монтажниците:
• Модулни конструкции и фабрично монтирани подобрения правят монтажът лесен за изпълнение
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Daikin отново оглави бранша със своята пълна лека търговска 
гама, оптимизирана за сезонна ефективност, която вече 
отговаря на много стриктните изисквания за 2014 г. на 
Директивата за продукти, използващи енергия.
Нашите сезонни серии на Sky Air – Seasonal Smart и Seasonal 
Classic – предлагат най-малко с 20% по-добра ефективност от 
съществуващите в момента инверторни решения като това 
съответства напълно с политиката 20/20/20 на ЕС. Тази 
ефективност може да се подобри още повече с интелигентно 
използване на уникалните опции на Daikin. Използваната 
технология осигурява много високи нива на сезонна 
ефективност при поддържане или подобряване на функциите 
за комфорт и гъвкавост, които правят Daikin толкова уникална 
компания.

Daikin има решения за всички ваши 
потребности:

• Seasonal Smart серията предлага 
ВЪРХОВА сезонна ефективност. Тя 
отговаря на потребностите на проекти, 
изискващи висока гъвкавост като по-
дълги тръбни дължини, по-широк 
работен диапазон или EDP приложения. 
Ефективността и комфорта могат да се 
подобрят още повече с избираеми 
температури на изпарение и 
кондензация.

• Seasonal Classic серията предлага 
ефективно решение за бюджетни 
приложения, при които е необходима 
по-малка гъвкавост.

Daikin поведе по пътя: 
Сезонни серии
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Сезонна ефективност ... 
Интелигентно използване на енергията
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Предизвикателството на целите 20-20-20, насочени към опазване на 
околната среда
Европейската комисия набеляза амбициозни цели за подобряване на енергийната ефективност в ЕС. Тези така наречени цели 
„20-20-20“ са насочени към намаляване с 20% на емисиите на CO

2
, увеличаване с 20% на възобновяемата енергия и намаляване с 

20% на потреблението на първична енергия, като всичко това трябва да бъде постигнато до 2020 г. За да изпълни тези цели, 
Европейският съюз издаде директивата за еко-дизайн [2009/125/EC]. Тя определя минималните изисквания за ефективност за 
продукти, използващи енергия. След 2013 г. всички климатици и всички термопомпи въздух - въздух с мощност под 12 kW попадат 
в обхвата на тази директива за еко-дизайн. От 2013 г., продукти, които не отговарят на изискванията за минимална ефективност 
(като неинверторните климатици), ще загубят своята Маркировка на ЕО и затова вече няма да могат да бъдат продавани в Европа. 
През 2014 г. стандартът за енергийна ефективност отново ще бъде повишен значително. 

Daikin повежда по пътя към сезонната ефективност 
Тъй като предизвикателствата на директивата за еко-дизайн са огромни, Daikin решително избра ранното 
прилагане на това ново законодателство, Още през 2010 г. Daikin пусна на пазара нова гама за леки търговски 
приложения, напълно оптимизирана за сезонна ефективност. Seasonal Smart серия в тази гама всъщност 
вече изпълнява най-стриктните минимални изисквания за 2014 г. Сега Daikin с гордост посочва сезонната 
ефективност на своята пълна гама за жилищни и леки търговски прилжения до 12 kW. 

Новият европейски етикет за енергийна ефективност: вдигане 
на изискванията за енергийна ефективност
За да информира потребителите относно тези нови стандарти за енергийна ефективност, Европа въведе и нов етикет 
за енергийна ефективност. Настоящият европейски етикет за енергийна ефективност, въведен през 1992 г., изигра 
своята роля. Потребителите могат да сравняват и да вземат решения за покупка въз основа на еднакви критерии за 
обозначаване. Новият етикет, който влезе в сила на 1 януари 2013 г., ще позволи на крайните потребители да правят 
още по-добър избор, тъй като сезонната ефективност отразява ефективността на климатичния уред през целия сезон. 
Новият етикет за енергийна ефективност включва различни класификации от A+++ до D, отразени в цветни окраски, 
вариращи от тъмно зелено (с най-голяма енергийна ефективност) до червено (с най-малка ефективност). 
Информацията върху новия етикет включва не само новите коефициенти за сезонна енергийна ефективност за 
отопление (SCOP) и за охлаждане (SEER), но също така и годишния разход на електроенергия и нивата на шум. 

Сериозна промяна: сезонна ефективност, съответстваща на 
експлоатационните характеристики в реалния живот
Освен че Директивата за еко-дизайн систематично повишава минималните изисквания по отношение на екологичната ефективност, 
бе променен и методът, използван за измерване на тази ефективност, за да отразява по-добре реалните условия. Предишните 
методи на измерване отразяваха т. нар. номинална ефективност - измерване на ефективността при една определена външна 
температура и с оборудване, работещо на пълна мощност. Тъй като в даден сезон за отопление или охлаждане има диапазон от 
външни температури (а не само една номинална температура по разчет) и оборудването често работи само с частично натоварване, 
тази стара оценка не отразяваше правилно реалната ефективност. 
Новият метод - сезонната ефективност - измерва ефективността на отопление и охлаждане в диапазон от външни температури, 
което дава по-добро представяне на реалната ефективност за целия сезон на отопление или на охлаждане. Освен това, при новите 
оценки на сезонната ефективност се отчитат и допълнителни режими като режим на изчакване. Сезонната ефективност дава по-
добро представяне на реалната ефективност на даден климатик в реални условия за цял сезон.

1 Условие за 
температура:

35°C за охлаждане
7°C за отопление

Не се случва често на 
практика

НОМИНАЛНА СЕЗОННА
Няколко температури 
за оценка
за охлаждане и отопление, 
което отразява реалните 
експлоатационни 
характеристики през 
целия сезон

Температура
НОМИНАЛНА СЕЗОННА

Не отразява непълен 
капацитет

Не се виждат 
предимствата от 

инверторната 
технология

Включва работа при 
непълен, вместо при 
пълен капацитет

Показани са предимствата 
на инверторната 
технология

Капацитет
НОМИНАЛНА СЕЗОННА

Не отчита 
спомагателните 

режими

Включва потреблението при 
спомагателните режими

• Изключен термостат
• Режим на изчакване
• ИЗКЛ. режим
• Нагревател на картер

Спомагателни режими

Номиналната ефективност показва колко ефективно работи даден климатик при номинални условия.
Сезонната ефективност показва колко е ефективен даден климатик, когато работи през целия отоплителен или охладителен сезон.



 , решението  
за лекия търговски сектор 
Sky Air е водещата в бранша лека търговска гама на Daikin, която бе проектирана отново за оптимална сезонна ефективност, 
предшестваща изискванията на най-новото законодателство. Като представя идеалното решение за всички видове малки търговски 
пространства, серията Sky Air предлага цялостно комфортно решение, което ви осигурява пълен контрол върху отопление и 
охлаждане, вентилация и въздушни завеси.

22
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         Отопление и охлаждане
Като използват високо ефективни термопомпи, решенията 
на Sky Air предлагат целогодишен комфорт:
• Сега всички системи са оптимизирани за сезонна енергийна 

ефективност.
• Термопомпена система може да се комбинира с външно 

тяло, захранващо няколко вътрешни тела. 
• За дълга или нестандартно оразмерена стая можете да 

използвате до четири вътрешни тела, свързани към едно 
външно тяло. Всичките вътрешни тела се управляват 
едновременно.

• Климатизацията е налична във всяка стая: система Мулти 
позволява работа на до девет вътрешни тела само с едно 
външно тяло. Всички вътрешни тела могат да се контролират 
поотделно и няма нужда да се монтират по същото време. 
По-късно могат да се добавят допълнителни тела.

• Избор от богата гама от вътрешни тела: стенни и подови, 
таванни за открит или скрит монтаж.

• Много тиха работа без въздушни течения.
• Идеални, както за ново строителство, така и за проекти за 

обновяване.

           Лесно за потребителя 
управление

Нашето лесно за потребителя управление ви позволява да 
управлявате вашата система Sky Air за постигане на максимална 
ефективност:
• От отделно управление на климатичните тела до 

централизирано управление чрез опции на сензорния 
екран и кодово базирани контролери - всичко е под ваш 
контрол по всяко време.

• Жичният дистанционен контролер ви осигурява пълен 
достъп до функциите на уреда и енергоспестяващите 
функции, включително и показване на потреблението в 
kWh и гъвкаво програмиране за различни сезони. 

• DIII-мрежовата връзка сега е стандартна за повечето 
климатични тела, като ви позволява свързване към  
по-широка система за управление на сградата.

• Текстовото базирано дистанционно управление и 
наблюдението на цялата сграда са достъпни през интернет.

          Вентилационен блок
Опцията за вентилация на Daikin осигурява подаване на свеж 
въздух, подпомагащ създаване на здравословен и 
висококачествен климат в помещенията:
• Топлината се рекуперира между външния и вътрешния 

въздух.
• Свежият въздух от вентилацията осигурява практически 

безплатно допълнително охлаждане.
• Оптимален контрол на влажността. 

   Въздушни завеси Biddle за 
входове

Въздушните завеси Biddle мога да се използват със система 
Sky Air за осигуряване на отопление при входовете на сгради.
Sky Air на Daikin може да се използва с въздушни завеси Biddle 
за осигуряване на отопление при входовете на сгради:
• Идеални за сгради с постоянно отворени врати като 

магазини за продажба на дребно.
• Целогодишна климатизация и комфорт, дори в най-

суровите дни.

22
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Sky Air за търговци на дребно
• Създава гостоприемна атмосфера за вашите клиенти.
• Дискретно с едва осезаемо визуално и работно присъствие.
• Намалено потребление на енергия и разходи.
• Безпроблемен монтаж.

Нашите касети с кръгъл поток се вписват безпроблемно в интериора, тъй като те 
се вграждат в тавана като се вижда само стандартния панел. Този стандартен панел 
е тайната за повишаване на нивата на комфорт осигуряване на перфектните 
климатични условия за вашите клиенти, тъй като различните жалузи могат да се 
отварят и затварят поотделно, за да се гарантира, че отоплението и охлаждането 
се насочват в посоката, в която са необходими.
Стандартният панел също така е и тайната за намаляване на необходимостта от 
поддръжка, тъй като той съдържа функция за автоматично почистване, която 
улавя праха със специален филтър, който се самопочиства ежедневно, като 
събраният прах може лесно да се отстрани с прахосмукачка. Може да се спести 
до 50% електроенергия!
Управлението на тази система е съвсем лесно, тъй като нашият intelligent touch 
контролер ви позволява да наблюдавате и управлявате системата директно или 
чрез интернет. Също така, той може да бъде настроен, за да осигури лесно 
управление на потреблението на електроенергия и може дори да управлява 
осветлението, като подобреното програмиране ще ви улесни значително.

Sky Air за офиси и банки 
Напълно плоската касета е уникална на пазара благодарение на нейната 
забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство.
Като се вписва безпроблемно в декора на модерния офис и отговаря на взискателните 
критерии на архитектите за модерна технология, напълно плоската касета се интегрира 
изцяло в стандартен европейски таванен панел, позволяващ монтаж на осветителни тела, 
високоговорители и противопожарни водоразпръсквачи в прилежащите таванни плочи.
Тези тела са идеални за отопление или охлаждане на по-малки зони като стаи за 
делови срещи, заедно с нашите касети с кръгъл поток. И двете могат да се комбинират 
със сензори за присъствие и подови сензори и дори с нашата опция за вентилация, 
за да се оптимизира енергийната ефективност и да се осигури перфектен комфорт. 
Сензорът за присъствие регулира зададената точка или изключва уреда, когато в 
стаята няма никой, а когато там има някой, въздушният поток се насочва встрани от 
присъстващите в стаята, за да се избегне течение. Този комбиниран процес бе 
установен, за да се намали потреблението на електроенергия. Подовият сензор 
отчита средната температура близо до пода и гарантира равномерно разпределение 
на температурата между тавана и пода. Усещането за студ остава в миналото! 
Опцията за вентилация на Daikin осигурява подаване на свеж въздух, подпомагащ 
създаване на здравословен и висококачествен климат в помещенията.
Използването на KNX интерфейса за свързване на вашата система Sky Air към 
системата за управление на сградата позволява централно наблюдение и 
управление на няколко устройства, включително осветление, щори и системи за 
климатичен контрол, за да се повиши енергийната ефективност.

 , решението 
за лекия търговски сектор
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Sky Air за ресторанти 
• Създава перфектната среда за хранене.
• Гарантира равномерно разпределение на температурата, за да се осигури 

оптимален комфорт за вашите гости.
• Високо енергийно ефективен.
• Използва системи за интелигентен контрол, управлявани от едно 

централно място.

Нищо не трябва да пречи на посетителите да се наслаждават на перфектната 
обстановка като това включва и оптималната температура. Именно това се 
осигурява от телата за открит монтаж на Daikin чрез почти безшумната си работа 
и подобрения комфорт от 3-степенното управление на въздушния поток като по 
този начин вашият ресторант се превръща в комфортна и гостоприемна среда за 
вашите клиенти. А чрез централизираното управление и лесното програмиране 
на цялата система за ресторанта, потреблението на енергия се намалява, за да 
управлявате текущите си разходи.

Sky Air за сървърни помещения
• Режим на постоянно охлаждане.

 - Автоматична ротация между активните тела.
 - Допълнително външно тяло гарантира постоянна работа.
 - Възможност за блокиране на някои настройки.

• Качествени продукти.

Сървърите и по-конкретно сървърните шкафове, генерират голямо количество 
топлина, а това трябва да се елиминира чрез постоянно охлаждане и контрол на 
влажността. Това поражда специални предизвикателства, с които системата Sky 
Air се справя лесно с нейната специална конфигурация за сървърни помещения. 
Всяко сървърно помещение е снабдено с две вътрешни тела, като всяко от тях е 
свързано към едно външно тяло, за да се гарантира, че ако едното външно тяло се 
повреди, другото ще поеме функциите му като автоматичен дублиращ вариант. 
Вътрешните тела са конфигурирани за постоянно охлаждане и ротация на 
работните задачи. Това се постига чрез автоматично превключване между телата 
след определен период на използване, за да се гарантира, че по всяко време едно 
от телата работи, докато другото е налично за поддръжка.
Като се има предвид критично важното значение на постоянното охлаждане за 
сървърните помешения, системата се управлява чрез RTD-NET контролер, който 
може да следи и управлява до 16 вътрешни тела директно или чрез системата за 
управление на сградата и има „дежурно“ тяло, което блокира настройките за 
сървърното помещение така, че те да не могат да се променят от лицата в 
сървърното помещение.
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Продукти в центъра на вниманието
Daikin предлага пълна гама за леки търговски приложения, оптимизирана за сезонна ефективност!

FCQG / FCQHG FFQ FHQ FBQ FDQ FAQ FVQ FUQ

RZQG-L
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RZQSG-L
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ново новоново

 Сезонни външни тела:
Seasonal Smart и Seasonal Classic продукти са специално проектирани, за да предложат много висока сезонна ефективност, която 
вече отговаря на изискванията за 2014 г. на Директивата за продукти, използващи енергия. 

Върхова ефективност:
• Нов компресор, които предлага съществени подобрения на ефективността.
• Нова логика на управление 

• която оптимизира ефективността при най-често срещаните работни условия. 
• която оптимизира допълнителните режими (когато уредът не е активен).

• Топлообменници с нова конструкция, които оптимизират потока на хладилния агент при най-често срещаните работни условия 
(температура и натоварване) чрез намаляване на тръбния диаметър на топлообменника, което води до значително подобряване 
на енергийната ефективност.

• Освен това, тези нови сезонни външни модули също така предлагат и подобрена номинална ефективност.

Знаете ли, че всички системи Sky Air на Daikin работят с променлива температура на хладилния агент?

Така например, в режим на охлаждане системата автоматично ще повиши своята температура на изпарение (Те) и съоветно изходящата 
температура, ако разликата между постигнатата температура в помещението (Tin) и желаната температура на помещението  
(Tset) стане по-малка. Това намалява риска от студени въздушни течения и по този начин се повишава комфорта за потребителя.

 Променлива температура на хладилния агент

Tin / Tset

Te

Време

Tin
Tin

Голяма разлика

Ниска Те

По-висока Те

По-малка разлика

Tin

22°CTset =

26°C28°C
30°C



• Включена е технологията за замяна на R-22/R-407C: решенията за замяна осигуряват сериозни 
икономии на енергия, като предлагат бързо изплащане и рентабилно решение за модернизиране, 
и минимален принудителен престой.

• Гарантира работа в режим на отопление до -15°C.
• 50 m тръбен път за постигане на по-дълги инсталационни участъци.

Подобрения в ефективността и комфорта благодарение на възможни за избиране на променливи 
температури на хладилния агент.
• Подходящ за компютърни стайни приложения (EDP).
• Включена е технологията за замяна на R-22/R-407C: решенията за замяна осигуряват сериозни 

икономии на енергия, като предлагат бързо изплащане и рентабилно решение за модернизиране, 
и минимален принудителен престой.

• Гарантира работа в режим на отопление до -20°C.
• 75 m тръбен път за постигане на по-дълги инсталационни участъци.
• Съвместимост с D-BACS - свързва уреда с по-широката система за управление на сградата.

  Климатизация с интелигентно използване - 
лесен за използване дистанционен контролер BRC1E52A/B

Серия от енергоспестяващи функции, които 
могат да бъдат избрани поотделно

• Ограничение на температурен диапазон
• Подобрена функция за намаляване на 

мощността
• Връзки между сензора за присъствие и 

подовия сензор (предлагат се при новите 
касети с кръгъл поток)

• Автоматично рестартиране на зададена 
температура

• Таймер за изключване
• Индикатор за потребление в kWh
• 3 седмични таймера

11

Seasonal Smart серия дори има специална настройка за още по-голямо подобряване на комфорта и ефективността чрез предлагане 
на възможността за персонализиране на граничните стойности на температурата на изпарение (Те) или кондензиране (Тс). Перфектното 
решение за тези, които желаят още по-комфортен климат в стаите и още по-голямо намаление на техните сметки за използвана 
електроенергия. 

Охлаждане

По подразбиране Персонализирана  Подобрен комфорт
  Намалена сметка за 

използвана електроенергия

Отопление

Te макс. Te макс.Температура 
на хладилния 
агент

Температура 
на хладилния 
агент

Tc макс.
Tc макс.'

Tc мин. Tc мин.

Te мин.
Te мин.'
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   Напълно плоска касета: Дизайн и интелект в комбинация
Уникална на пазара, напълно плоската касета е забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство с 
елегантно изпълнение в бяло или комбинация от сребристо и бяло. Тъй като може да се монтира в таванните модули и 
напълно приляга към самия таван, касетата е както стилна, така и незабележима. Превъзходна ефективност и комфорт се 
осигуряват чрез комбинираното използване на подовите сензори и сензорите за присъствие и когато е необходимо - 
управление на отделните клапи чрез жичния дистанционен контролер улеснява затварянето на една клапа.

Различен чрез 
съвършенство
Комфорт, управляван от сензори
За да се гарантира перфектен комфорт, напълно плоската 
касета е снабдена с два допълнителни сензора, свързани с 
усъвършенстван контролер. 

Сензорът за присъствие регистрира кога в стаята има 
хора и той регулира температурата до избраната преди 
това „зададена точка“ и така се установяват перфектните 
условия за работа. Когато сензорът установи, че в стаята 
няма никой, той може да изключи касетата, за да не се харчат 
напразно пари за излишно отопление или охлаждане. Също 
така, сензорът адаптира посоката на въздушния поток в 
зависимост от разположението на хората в стаята, като 
гарантира комфорт за всеки по всяко време. 

Тъй като топлият въздух се вдига, естественото разпределение 
на температурата в дадена стая е да бъде по-топло в близост до 
тавана и по-студено - близо до пода. Подовият сензор на касетата 
отчита температурната разлика и пренасочва въздушния поток, 
за да гарантира равномерното разпределение на температурата: 
усещането за студени крака остава в миналото!

Концепцията, която нашите дизайнери взеха под внимание, 
бе за незабележима касета, която безпроблемно се вписва в 
декора на модерния офис като отговаря на взискателните 
критерии на архитектите за пълно интегриране в стандартен 
европейски таванен панел, позволяващ монтаж на осветителни 
тела, високоговорители и противопожарни водоразпръсквачи 
в прилежащите таванни плочи. Резултатът е напълно плоската 
касета с почти скрит монтаж, 4-посочно разпределение на 
въздуха и специални сензори, за да се гарантира осигуряване 
на пълен комфорт. Предлагана в кристално бяло или кристално 
бяло и сиво, напълно плоската касета е перфектната 
комбинация на дизайн и функционалност.

Напълно 
интегрирана, 
напълно дискретна 



Гъвкаво решение
Потребността от гъвкаво ползване на помещенията означава, че се създават временни или постоянни прегради, оставащи касетата 
близо до стена или в ъгъл с последващ дисбаланс на въздушния поток. Нашата усъвършенствана технология предвижда това и 
ние направихме възможно използването на контролера за отделно отваряне или затваряне на всеки от четирите клапи, за да се 
възстанови оптималната ефективност и да спестят разходите за електроенергия.

Безшумен комфорт 
Напълно плоската касета е сред най-безшумните климатични 
уреди на пазара и заедно със сензорите, има различни 
функции, които са проектирани да подобрят комфорта и 
удоволствието на потребителите. 

Качество на въздуха 
Качеството на въздуха в стаята е толкова важно, колкото и 
температурата и ние монтирахме усъвършенствани филтри за 
отстраняване на частиците прах, за да гарантираме, че въздухът 
е чист. Освен това, специална програма дава възможност да се 
намали степента на влажност, без да се променя температурата.

Интуитивно управление 
Усъвършенстваният контролер на напълно плоската касета 
предоставя на потребителя абсолютен контрол върху неговата 
работна среда. От настройка на желаната температура до 
насочване на въздушния поток, от осигуряване на желаната 
температура винаги, когато стаята се използва до гаранцията, 
че студените крака вече са минало, от преконфигуриране на 
въздушния поток до наблюдение на ефективността - 
усъвършенстваният контролер е лесен и интуитивен при 
използване. Екранът с голям дисплей и екранните инструкции, 
комбинирани с ясно обозначени функционални бутони, 
предоставят на потребителите пълен контрол, като им 
позволяват бързо да задават желаните условия и да се 
концентрират върху работата, която извършват.

Целогодишна 
върхова 
ефективност
Както всички продукти на Daikin, тази 

касета осигурява изключителна сезонна 

ефективност, като бе доказано, че 

сензорът за присъствие намалява 

потреблението на енергия с около 27%*. 

Чрез използване на контролера за 

наблюдение на ефективността и 

потреблението на енергия, потребителите 

могат да намалят вредното въздействие 

върху околната среда, като същевременно 

подържат перфектни условия за работа. 

 *изчислени 
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Сумарно сравнение на енергията за 12 месеца

Разход на енергия (кВтч)

50% разлика 
в разхода на 

електроенергия

(зона за изпитване в Улвърхамптън, Великобритания) 

    Таванна касета с кръгъл поток: задаване на стандарта за 
ефективност и комфорт

Таванните касети с кръгъл поток от серия FCQG и FCQHG-F са проектирани за използване в търговски офиси и магазини с 
всякаква форма и размер и ви осигуряват по-енергийно ефективен модел.

Още по-енергийно ефективен…
• Daikin бе първата компания, която пусна на пазара 

самопочистващ се стандартен панел. С този панел 
разходите могат да се намалят още повече, тъй като 
филтърът се самопочиства веднъж на ден.

• Поддръжката на филтъра е улеснена и затова е необходимо 
по-малко време.

• Текущите разходи са намалени в сравнение със 
стандартните решения: До 50% от енергията могат да се 
спестят благодарение на ежедневното почистване на 
филтъра (Улвърхамптън, Великобритания)

• Допълнителният сензор за присъствие регулира 
температурата или изключва уреда, когато в стаята няма никой. 
С тази нова функция могат да се спестят до 27% от енергията.

• Ако за 15 минути в стаята не се регистрира присъствие, зададената 
температура се променя, докато не се достигне минимална 
температура (за отопление) или максимална температура (за 
охлаждане). При избиране на функцията за намаляване на 
мощността, уредът ще поддържа температурата в рамките на 
предварително зададена минимална и максимална температура, 
когато в стаята не се регистрира присъствие за 1 час.

• Топлообменник с нова конструкция (диаметърът на 
тръбите е намален до 5 mm вместо 7 mm), постояннотоков 
електромотор на вентилатора и постояннотокова дренажна 
помпа позволяват още по-голямо пестене нa енергия.

Сензорът за присъствие 

спестява до 27%*
09.00

time

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

in
si

de
 te

m
pe

ra
tu

re
 (°

CD
B)

26°

09.00
time

20°

22°

24°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

in
si

de
 te

m
pe

ra
tu

re
 (°

CD
B)

Nobody in
the room

Без сензор
Зададена точка за 
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Със сензор (необходим е BRC1E52A/B)

В стаята 
няма никой

инфрачервен сензор за присъствие

инфрачервен подов сензор

Самопочистващият се панел 

спестява до 50%

* разчетена икономия на енергия
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… и подобрен комфорт
• Уникалното 360° издухване на въздушния поток гарантира еднакво разпределение в стаята 

без непокрити от потока ъгли.

Комфортът може да бъде подобрен още повече 
благодарение на допълнителните сензори: 
• Сензорът за присъствие позволява управление на 

въздушния поток. Когато управлението на въздушния поток 
е включено, то насочва въздушния поток встрани от всяко 
лице, чието присъствие е регистрирано в стаята. 

• С подовия сензор усещането за студ остава в историята. 
Този сензор отчита средната температура на пода и 
гарантира равномерно разпределение на температурата 
между тавана и пода.

Многовариантен монтаж
Касетата с кръгъл поток предлага по-висока гъвкавост 
благодарение на:
• Възможността за лесно затваряне на една клапа чрез 

жичния дистанционен контролер (BRC1E52A/B - 
допълнителен) спрямо конфигурацията на стаята. 
Предлагат се и допълнителни затварящи комплекти.

промяна на конфигурация на 
стая/обновяване

Други функции
• Съвместимост със стандартна DIII-мрежа - свързва касетата с по-широката система за управление на сградата.
• Възможен комплект за приток на свеж въздух (макс. 20%).
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Продуктова гама Sky Air

Сдвоено, двойно, тройно и сдвоено двойно приложениеВътрешни тела 

1) Сдвоено, тройно и сдвоено двойно приложение е възможно само до клас 125
2) Допълнително

Капацитет (клас)

Тип Модел Име на продукт 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

Таванна касета

Таванна касета с кръгъл поток, висок СОР
Самопочистваща функция 2, сензор за присъствие и и подов сензор 2 FCQHG-F

Таванна касета с кръгъл поток
Самопочистваща функция 2, сензор за присъствие и и подов сензор 2 FCQG-F

Напълно плоска касета
сензор за присъствие и подов сензор 2 FFQ-C

Siesta, 4-странна тавана касета ACQ-B

Таванни

Таванно тяло за открит монтаж FHQ-C

4-странно таванно тяло за открит монтаж FUQ-C 

Siesta, Таванно тяло за открит монтаж
* Все още няма информация

AHQ-C

Стенни Стенно тяло FAQ-C

За скрит монтаж в тавана

Таванно тяло за скрит монтаж (малко) FDBQ-B

Таванно тяло за скрит монтаж (тънко) FDXS-F

Таванно тяло за скрит монтаж (стандартно) FBQ-C8 1

Таванно тяло за скрит монтаж (висок ESP) FDQ-C

Таванно тяло за скрит монтаж (голямо) FDQ-B 1

Siesta, таванно тяло за скрит монтаж ABQ-A/B

Външни тела 

Система Тип Име на продукт 71 100 125 140 200 250

С въздушно охлаждане Термопомпа

RZQG
Seasonal Smart

RZQSG
Seasonal Classic

RZQ-C
Супер инвертор 

AZQS-BV1
Външно тяло Siesta 

AZQS-BY1
Външно тяло Siesta 

Сдвоено, двойно, тройно и сдвоено двойно приложение
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Капацитет (клас)

Тип Модел Име на продукт 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

Таванна касета

Таванна касета с кръгъл поток, висок СОР
Самопочистваща функция 2, сензор за присъствие и и подов сензор 2 FCQHG-F

Таванна касета с кръгъл поток
Самопочистваща функция 2, сензор за присъствие и и подов сензор 2 FCQG-F

Напълно плоска касета
сензор за присъствие и подов сензор 2 FFQ-C

Siesta, 4-странна тавана касета ACQ-B

Таванни

Таванно тяло за открит монтаж FHQ-C

4-странно таванно тяло за открит монтаж FUQ-C 

Siesta, Таванно тяло за открит монтаж
* Все още няма информация

AHQ-C

Стенни Стенно тяло FAQ-C

За скрит монтаж в тавана

Таванно тяло за скрит монтаж (малко) FDBQ-B

Таванно тяло за скрит монтаж (тънко) FDXS-F

Таванно тяло за скрит монтаж (стандартно) FBQ-C8 1

Таванно тяло за скрит монтаж (висок ESP) FDQ-C

Таванно тяло за скрит монтаж (голямо) FDQ-B 1

Siesta, таванно тяло за скрит монтаж ABQ-A/B

Система Тип Име на продукт 71 100 125 140 200 250

С въздушно охлаждане Термопомпа

RZQG
Seasonal Smart

RZQSG
Seasonal Classic

RZQ-C
Супер инвертор 

AZQS-BV1
Външно тяло Siesta 

AZQS-BY1
Външно тяло Siesta 

Капацитет (клас)
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Продуктова гама

Капацитет (клас)

Система Тип Име на продукт 71 100 125 140 200 250

ВЪЗДУШНО 
ОХЛАЖДАНЕ

ТЕРМОПОМПА

ERQ-AV1 1 
Компресорно-кондензатни агрегати

ERQ-AW1 1 
Компресорно-кондензатни агрегати

За свързване с климатични камери и въздушна завеса biddle 

1) Използвайте компресорно-кондензатните агрегати само в комбинации с климатична камера.

Дебит на въздушния поток (м3/h)

Тип Име на продукт 0 200 600 800 1 000 1 500 2 000 4 000 6 000 8 000

ERQ ПРИЛОЖЕНИЯ НА КЛИМАТИЧНИ 
КАМЕРИ

Комплект EKEXV

Тип Име на продукт

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА 
ЗАВЕСА BIDDLE СВОБОДНО 

ВИСЯЩА
CYQ S/M/L-DK-F

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА 
ЗАВЕСА BIDDLE ТИП КАСЕТА

CYQ S/M/L-DK-C

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА 
ЗАВЕСА BIDDLE ЗА НИША

CYQ S/M/L-DK-R

Гама стандартни въздушни завеси Biddle
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Капацитет (клас)

Система Тип Име на продукт 71 100 125 140 200 250

ВЪЗДУШНО 
ОХЛАЖДАНЕ

ТЕРМОПОМПА

ERQ-AV1 1 
Компресорно-кондензатни агрегати

ERQ-AW1 1 
Компресорно-кондензатни агрегати

За свързване с климатични камери и въздушна завеса biddle 

Дебит на въздушния поток (м3/h)

Тип Име на продукт 0 200 600 800 1 000 1 500 2 000 4 000 6 000 8 000

ERQ ПРИЛОЖЕНИЯ НА КЛИМАТИЧНИ 
КАМЕРИ

Комплект EKEXV

3

2

1

Височина на врата (m)

Условие за 
монтаж

Благоприятно
напр.: покрити търговски 
центрове или вход с въртяща 
се врата

Нормално
напр.: малък директен 
вятър, без срещуположни 
отворени врати сграда само 
с приземен етаж

Неблагоприятно
напр.: местоположение в 
ъгъл или правоъгълник, 
много етажи и / или отворено 
стълбище

S S SM M MНиска скорост Ниска скорост
Ниска скорост

2,3 m 2,3 m
2,15 m

2,0 m

3,0 m
2,75 m

2,5 m 2,5 m
2,4 m
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Преглед на предимствата на 

Сезонна ефективност - Интелигентно използване на енергията            

Инверторна технология             

Режим на работа при напускане на дома           

Само вентилатор             

Самопочистващ се панел  

Предотвратяване на течение      

Работят изключително тихо       

Автоматична смяна на охлаждане/отопление              

Въздушен филтър              

Програма за изсушаване на въздуха            

Предотвратяване на замърсяване на тавана     

Автоматично вертикално въртене на жалузите         

Степени на оборотите на вентилатора 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

Седмичен таймер             

Инфрачервено дистанционно        

Жично дистанционно управление             

Централизирано управление         

Автоматично рестартиране           

Самодиагностика           

Комплект дренажна помпа        

Работа на двойни/тройни/сдвоени          

Приложение на мулти модели     

VRV за жилищно приложение     

За обяснение на предимствата, вижте в края на този каталог.
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INVERTER

Таванна касета Таванно тяло за 
открит монтаж 

Четиристранно 
таванно тяло за 
открит монтаж

Стенно тяло Таванно тяло за скрит монтаж

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-B FHQ-C FUQ-C FAQ-C FDXS-F FDBQ-B FBQ-C8 FDQ-C FDQ-B ABQ-A/B
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Сезонна ефективност - Интелигентно използване на енергията            

Инверторна технология             

Режим на работа при напускане на дома           

Само вентилатор             

Самопочистващ се панел  

Предотвратяване на течение      

Работят изключително тихо       

Автоматична смяна на охлаждане/отопление              

Въздушен филтър              

Програма за изсушаване на въздуха            

Предотвратяване на замърсяване на тавана     

Автоматично вертикално въртене на жалузите         

Степени на оборотите на вентилатора 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

Седмичен таймер             

Инфрачервено дистанционно        

Жично дистанционно управление             

Централизирано управление         

Автоматично рестартиране           

Самодиагностика           

Комплект дренажна помпа        

Работа на двойни/тройни/сдвоени          

Приложение на мулти модели     

VRV за жилищно приложение     

Таванна касета Таванно тяло за 
открит монтаж 

Четиристранно 
таванно тяло за 
открит монтаж

Стенно тяло Таванно тяло за скрит монтаж

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-B FHQ-C FUQ-C FAQ-C FDXS-F FDBQ-B FBQ-C8 FDQ-C FDQ-B ABQ-A/B
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FCQG35F FCQG50F FCQG60F
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/3,4/- -/5,0/- -/5,7/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/4,2/- -/6,0/- -/7,00/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас А A+ A+
Проектен капацитет kW 3,50 5,00 5,70
SEER 5,34 5,89 5,74
Годишен разход на електроенергия kWh 230 297 347

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A++ A+ А 
Проектен капацитет kW 3,32 4,36 4,71
SCOP 4,74 4,24 3,87
Годишен разход на електроенергия kWh 981 1 442 1 702

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,58 3,55 3,48
COP 5,34 3,70 3,52
Годишен разход на електроенергия kWh 475 705 820
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / B A / A A / B

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 204x840x840
Tегло Тяло kg 18 19
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 60x950x950/60x950x950/145x950x950
Tегло kg 5,4/5,4/10,3

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7
Отопление Висок/Ном. m³/min 12,5/10,6 12,6/10,7 13,6/11,2

Звукова мощност Охлаждане Висока мощност dBA 49 51
Отопление Висока мощност dBA 49 51

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 31/29/27 33/31/28
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 31/29/27 33/31/28

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

ВЪНШНО ТЯЛО RXS35K RXS50K RXS60F
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Tегло Тяло kg 34 47 47
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,9/42,4
Отопление Висок/Нисък m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/42,4

Звукова мощност Охлаждане Ном./Висока dBA -/63 -/63 63/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 48/44 48/44 49/46
Отопление Високо/Ниско dBA 48/45 48/45 49/46

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -10~46 -10~46 -10~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~18 -15~18 -15~18

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975 R-410A /1 975 R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 20 30 30
Разлика в нивата Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 20 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 10 20 20

((1) EER/COP съобразно Eurovent 2012  (2) BYCQ140D7W1W има бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на 

BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах. (3) BYCQ140D7W1 = чисто бял стандартен панел със сиви жалузи , BYCQ140D7W1W = чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1 = чисто бял самопочистващ се панел

 › Касетата с кръгъл поток осигурява по-комфортна среда и предлага по-значителни спестявания при потреблението на енергия за собствениците 
на магазини, офиси и ресторанти

 › Дебитът на въздух при 360° осигурява равномерно разпределение на въздушния поток и температурата
 › Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни разновидности: чисто бял (RAL9010) самопочистващ се панел, чисто бял 

(RAL9010) стандартен панел със сиви жалузи и чисто бял (RAL9010) стандартен панел с бели жалузи
 › Daikin представя първата самопочистваща се касета на европейския пазар
 › По-висока ефективност и комфорт благодарение на ежедневното самопочистване на филтъра
 › По-ниски разходи за поддръжка, благодарение на функцията за самопочистване
 › Лесно отстраняване на праха с прахосмукачка без отваряне на уреда
 › Сензор за присъствие (допълнително): регулира температурата или изключва уреда, когато в стаята няма никой - гарантира, че въздушният 

поток е насочен встрани от лице, намиращо се в стаята, когато е активирано управлението на въздушния поток
 › Подовият сензор (допълнителен) отчита средната температура на пода и гарантира равномерно разпределение на температурата между 

тавана и пода. Усещането за студ ще остане в миналото
 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде затворена чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) в случай, че 

желаете да обновите или промените интериора
 › Приток на свеж въздух: до 20%
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към по-голяма система за управление на сграда

Таванна касета с кръгъл потокFCQG-F / RXS-K/F

FCQG35-60F RXS35K  BRC1E52A/B BRC7FA532F
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Отопление и охлаждане Seasonal Smart

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане

Енергиен клас A++ A++ A+ - A++ A++ A+ -
Проектен капацитет kW 6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -
SEER 6,81 6,80 6,00 - 6,81 6,80 6,00 -
Годишен разход на електроенергия kWh 350 489 700 - 350 489 700 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Проектен капацитет kW 6,3 11,3 12,7 - 6,3 11,3 12,7 -
SCOP 4,20 4,61 4,10 - 4,20 4,61 4,10 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 111 3 433 4 324 - 2 111 3 433 4 324 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,39 3,87 3,73 3,21 3,39 3,87 3,73 3,21
COP 3,97 4,15 3,63 3,61 3,97 4,15 3,63 3,61
Годишен разход на електроенергия kWh 1 005 1 225 1 610 2 085 1 005 1 225 1 610 2 085
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Tегло Тяло kg 21 24 21 24

Декоративен 
панел

Модел BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 60x950x950/60x950x950/145x950x950
Tегло kg 5,4/5,4/10,3

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Отопление Високо/Ном. m³/min 15,0/12,1 22,8/17,6 26,0/19,2 15,0/12,1 22,8/17,6 26,0/19,2

Звукова мощност
Охлаждане Висока мощност dBA 51 54 58 51 54 58
Отопление Висока мощност dBA 51 54 58 51 54 58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

ВЪНШНО ТЯЛО RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 78 102 80 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 59 70 84 59 70 84
Отопление Ном. m³/min 49 62 49 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 66 67 69 64 66 67 69

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Отопление Ном. dBA 50 52 53 50 52 53
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 43 45 43 45

Работен диапазон
Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975

Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 50 75 50 75
Система Еквивалент m 70 90 70 90

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 16 20

 ((1) EER/COP съобразно Eurovent 2012  (2) BYCQ140D7W1W има бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W 

в среда, изложена на концентрация на прах. (3) BYCQ140D7W1 = чисто бял стандартен панел със сиви жалузи , BYCQ140D7W1W = чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1 = чисто бял самопочистващ се панел

 › Касетата с кръгъл поток осигурява по-комфортна среда и предлага по-значителни спестявания при потреблението на енергия за собствениците 
на магазини, офиси и ресторанти

 › Дебитът на въздух при 360° осигурява равномерно разпределение на въздушния поток и температурата
 › Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни разновидности: чисто бял (RAL9010) самопочистващ се панел, чисто бял 

(RAL9010) стандартен панел със сиви жалузи и чисто бял (RAL9010) стандартен панел с бели жалузи
 › Daikin представя първата самопочистваща се касета на европейския пазар
 › По-висока ефективност и комфорт благодарение на ежедневното самопочистване на филтъра
 › По-ниски разходи за поддръжка, благодарение на функцията за самопочистване
 › Лесно отстраняване на праха с прахосмукачка без отваряне на уреда
 › Сензор за присъствие (допълнително): регулира температурата или изключва уреда, когато в стаята няма никой - гарантира, че въздушният 

поток е насочен встрани от лице, намиращо се в стаята, когато е активирано управлението на въздушния поток
 › Подовият сензор (допълнителен) отчита средната температура на пода и гарантира равномерно разпределение на температурата между 

тавана и пода. Усещането за студ ще остане в миналото
 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде затворена чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) в случай, 

че желаете да обновите или промените интериора
 › Приток на свеж въздух: до 20%
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към по-голяма система за управление на сграда

Таванна касета с кръгъл поток

 BRC1E52A/B BRC7AF532F

FCQG-F / RZQG-L

RZQG100-140L7V1/LY1FCQG100-140F
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане

Енергиен клас A+ A++ А - A++ А -
Проектен капацитет kW 6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -
SEER 6,10 6,50 5,30 - 6,50 5,30 -
Годишен разход на електроенергия kWh 391 512 793 - 512 793 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A+ A+ - A+ A+ -
Проектен капацитет kW 6,3 7,6 8,0 - 7,6 8,0 -
SCOP 4,10 4,10 4,01 - 4,10 4,01 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 162 2 594 2 803 - 2 594 2 803 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,21 3,30 3,21 3,01 3,30 3,21 3,01
COP 3,61 3,54 3,41 3,54 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 971 1 440 1 870 2 225 1 440 1 870 2 225
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A A / B B / B A / B B / B

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 204x840x840 246x840x840
Tегло Тяло kg 21 24

Декоративен 
панел

Модел BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 60x950x950/60x950x950/145x950x950
Tегло kg 5,4/5,4/10,3

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Отопление Висок/Ном. m³/min 15,0/12,1 22,8/17,6 26,0/19,2 22,8/17,6 26,0/19,2

Звукова мощност
Охлаждане Висока мощност dBA 51 54 58 54 58
Отопление Висока мощност dBA 51 54 58 54 58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

ВЪНШНО ТЯЛО RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 102 82 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Отопление Ном. m³/min 48 83 62 83 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 65 69 70 69 70 69

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Отопление Ном. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон
Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975

Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 20

((1) EER/COP съобразно Eurovent 2012  (2) BYCQ140D7W1W има бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W 

в среда, изложена на концентрация на прах. (3) BYCQ140D7W1 = чисто бял стандартен панел със сиви жалузи , BYCQ140D7W1W = чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1 = чисто бял самопочистващ се панел

FCQG-F / RZQSG-L
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Отопление и охлаждане Seasonal Smart

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане

Енергиен клас A++ A++ A++ - A++ A++ A++ -
Проектен капацитет kW 6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -
SEER 7,00 7,00 6,61 - 7,00 7,00 6,61 -
Годишен разход на електроенергия kWh 340 475 636 - 340 475 636 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A++ A++ - A+ A++ A++ -
Проектен капацитет kW 7,6 11,3 12,7 - 7,6 11,3 12,7 -
SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 343 3 298 3 829 - 2 343 3 298 3 829 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 4,09 4,42 4,00 3,35 4,09 4,42 4,00 3,35
COP 4,80 4,99 4,40 4,12 4,80 4,99 4,40 4,12
Годишен разход на електроенергия kWh 830 1 075 1 500 2 000 830 1 075 1 500 2 000
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 288x840x840
Tегло Тяло kg 25 26 25 26

Декоративен 
панел

Модел BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 60x950x950/60x950x950/145x950x950
Tегло kg 5,4/5,4/10,3

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Звукова мощност
Охлаждане Висока мощност dBA 53 61 53 61
Отопление Висока мощност dBA 53 61 53 61

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

ВЪНШНО ТЯЛО RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 78 102 80 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 59 70 84 59 70 84
Отопление Ном. m³/min 49 62 49 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 66 67 69 64 66 67 69

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Отопление Ном. dBA 50 52 53 50 52 53
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 43 45 43 45

Работен диапазон
Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975

Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 50 75 50 75
Система Еквивалент m 70 90 70 90

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 16 20

((1) EER/COP съобразно Eurovent 2012  (2) BYCQ140D7W1W има бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W 
в среда, изложена на концентрация на прах. (3) BYCQ140D7W1 = чисто бял стандартен панел със сиви жалузи , BYCQ140D7W1W = чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1 = чисто бял самопочистващ се панел

 › Касета с висок СОР гарантира върхова енергийна ефективност
 › Касетата с кръгъл поток осигурява по-комфортна среда и предлага по-значителни спестявания при потреблението на енергия за 

собствениците на магазини, офиси и ресторанти
 › Дебитът на въздух при 360° осигурява равномерно разпределение на въздушния поток и температурата
 › Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни разновидности: чисто бял (RAL9010) самопочистващ се панел, чисто бял 

(RAL9010) стандартен панел със сиви жалузи и чисто бял (RAL9010) стандартен панел с бели жалузи
 › Daikin представя първата самопочистваща се касета на европейския пазар
 › По-висока ефективност и комфорт благодарение на ежедневното самопочистване на филтъра
 › По-ниски разходи за поддръжка, благодарение на функцията за самопочистване
 › Лесно отстраняване на праха с прахосмукачка без отваряне на уреда
 › Сензор за присъствие (допълнително): регулира температурата или изключва уреда, когато в стаята няма никой - гарантира, че въздушният 

поток е насочен встрани от лице, намиращо се в стаята, когато е активирано управлението на въздушния поток
 › Подовият сензор (допълнителен) отчита средната температура на пода и гарантира равномерно разпределение на температурата между 

тавана и пода. Усещането за студ ще остане в миналото
 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде затворена чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) в случай, че 

желаете да обновите или промените интериора
 › Приток на свеж въздух: до 20%
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към по-голяма система за управление на сграда

Таванна касета с кръгъл поток, висок СОР

FCQHG71-140F RZQG100-140L7V1/LY1  BRC1E52A/B BRC7F532F

FCQHG-F / RZQG-L
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане

Енергиен клас A++ A++ А - A++ А -
Проектен капацитет kW 6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -
SEER 6,50 6,70 5,40 - 6,70 5,40 -
Годишен разход на електроенергия kWh 367 497 778 - 497 778 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A++ A++ - A++ A++ -
Проектен капацитет kW 7,6 11,30 12,66 - 11,30 12,66 -
SCOP 4,15 4,80 4,63 - 4,80 4,63 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 563 2 614 2 741 - 2 614 2 741 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,50 3,70 3,23 3,21 3,70 3,23 3,21
COP 4,10 4,30 3,75 3,61 4,30 3,75 3,61
Годишен разход на електроенергия kWh 1 059 1 285 1 855 2 085 1 285 1 855 2 085
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 288x840x840
Tегло Тяло kg 25 26

Декоративен 
панел

Модел BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 60x950x950/60x950x950/145x950x950
Tегло kg 5,4/5,4/10,3

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Звукова мощност
Охлаждане Висока мощност dBA 53 61
Отопление Висока мощност dBA 53 61

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

ВЪНШНО ТЯЛО RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 102 82 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Отопление Ном. m³/min 48 83 62 83 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 65 69 70 69 70 69

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Отопление Ном. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон
Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975

Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 20

((1) EER/COP съобразно Eurovent 2012  (2) BYCQ140D7W1W има бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W 
в среда, изложена на концентрация на прах. (3) BYCQ140D7W1 = чисто бял стандартен панел със сиви жалузи , BYCQ140D7W1W = чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1 = чисто бял самопочистващ се панел

FCQHG-F / RZQSG-L
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 › Дизайн, уникален на пазара: интегрира напълно плоско тяло към тавана 
и може да се монтира в архитектурни таванни модули

 › Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство с 
елегантно изпълнение в бяло или комбинация от сребристо и бяло.

 › Сензорът за присъствие (допълнителен) регулира зададената точка със стандарт 1°C, ако в стаята 
няма никой е възможно зададената точка да се регулира с 2, 3 или 4°C (допълнителен). Също така, той 
насочва автоматично въздушния поток встрани от всеки в стаята, за да се избегне въздушно течение

 › Подовият сензор (допълнителен) отчита средната температура на пода и гарантира равномерно 
разпределение на температурата между тавана и пода. Усещането за студ ще остане в миналото

 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде затворена чрез жичния 
дистанционен контролер (BRC1E52) в случай, че желаете да обновите или промените интериора

 › Ниско потребление на енергия благодарение на специално разработени малък тръбен 
топлообменник, правотоков електромотор на вентилатор и дренажна помпа

 › Приток на свеж въздух за здравословен начин на живот
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете 

вашия уред към по-голяма система за управление на сграда

Напълно плоска касета

FFQ-C (бял панел) FFQ-C (сребрист и бял панел)

Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО *FFQ25C *FFQ35C *FFQ50C *FFQ60C
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/2,5/- -/3,4/- -/5,0/- -/5,7/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/3,2/- -/4,2/- -/5,8/- -/7,0/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас А A+ A+ A+
Проектен капацитет kW 2,5 3,4 5,0 5,7
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Годишен разход на електроенергия kWh 168 210 302 354

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A+ A+ A+
Проектен капацитет kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Годишен разход на електроенергия kWh 728 1 151 1 316 1 317

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 4,50 3,70 3,21 3,01
COP 3,80 3,41 3,50 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 280 460 780 945
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A A / B A / B B / B

Корпус Цвят за потвърждение за потвърждение за потвърждение за потвърждение
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575
Tегло Тяло kg 17,5 17,5 17,5 17,5
Декоративен 
панел

Модел BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Цвят Свежо бяло (N9.5)/Свежо бяло (N9.5) + Сребристо (B471)/Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 46x620x620/46x620x620/55x700x700
Tегло kg 2,7/2,7/2,7

Вентилатор - Дебит на въздушния поток Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 48 51 56 60
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 31/28/25 34/30/25 39/34/27 43/40/32
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Tегло Тяло kg 34 34 47 47
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9 50,9/42,4
Отопление Висок/Нисък m³/min 28,3/25,6 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/42,4

Звукова мощност Охлаждане Ном./Висока dBA -/61 -/63 -/63 63/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумна работа dBA 46/-/43 48/44/- 48/44/- 49/46/-
Отопление Високо/Ниско/Безшумна работа dBA 47/-/44 48/45/- 48/45/- 49/46/-

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~18 -15~18 -15~18 -15~18

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975 R-410A /1 975 R-410A /1 975 R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 20 20 30 30
Разлика в нивата Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 15 20 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 10 10 20 20

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни

RXS25-35K  BRC1E52A/B BRC7F530W

FFQ-C / RXS-K/F
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ACQ-B/AZQS-BV1/BY1 Четиристранна касета за вграждане в окачен таван

 › Отлично решение за магазини, ресторанти или офиси, за които е необходима 
максимална площ на пода за мебели, декорация и приспособления

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: вижда се само декоративният панел
 › Въздухът може да се насочва в 4 посоки
 › Въздушният филтър премахва частиците прах във въздуха, за 

да осигури постоянно подаване на чист въздух
 › Лесни монтаж и обслужване

ACQ-B AZQS-BV1/BY1 ARCWLA

Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО ACQ71B ACQ100B ACQ125B ACQ100B ACQ125B
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,1/- -/9,5/- -/12,1/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/10,8/- -/13,5/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас B - B -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 - 9,50 -
SEER 4,65 - 4,65 -
Годишен разход на електроенергия kWh 512 715 - 715 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А - А -
Проектен капацитет kW 6,33 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,41 3,47 - 3,47 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 599 3 066 - 3 066 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,31 3,21 3,01 3,21 3,01
COP 3,61 3,41 3,61 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 1 025 1 480 2 010 1 480 2 010
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A B / B A / A B / B

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 265x820x820 300x820x820
Tегло Тяло kg 31 39
Декоративен 
панел

Цвят Бял
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 82x990x990
Tегло kg 4

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 24,4/20,5/17,6/15,0 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1
Отопление Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 24,4/20,5/17,6/15,0 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1

Вентилатор - външно статично налягане Високо/Номин./Ниско Pa 0/0/0
Звукова мощност Охлаждане Висока/Номин./Ниска dBA 54/50/48 56/54/53 60/56/54 56/54/53 60/56/54

Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 54/50/48 56/54/53 60/56/54 56/54/53 60/56/54
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 41/38/35/32 44/41/38/36 47/44/43/41 44/41/38/36 47/44/43/41
Отопление Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 41/38/35/32 44/41/38/36 47/44/43/41 44/41/38/36 47/44/43/41

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,88

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

ВЪНШНО ТЯЛО AZQS71BV1 AZQS100BV1 AZQS125BV1 AZQS100BY1 AZQS125BY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 82
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52,0 76 77 76 77
Отопление Ном. m³/min 48,0 83

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 70 71 70 71
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 48/43 53/- 54/- 53/- 54/-
Отопление Ном. dBA 50 57 58 57 58
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15,0 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m - 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 -

 (1) EER/COP съобразно Eurovent 2012
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FHQ35C FHQ50C FHQ60C
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/3,40/- -/5,00/- -/5,70/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/4,00/- -/6,00/- -/7,20/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас B А А
Проектен капацитет kW 3,40 5,00 7,20
SEER 4,89 5,48 5,54
Годишен разход на електроенергия kWh 243 320 360

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А А А
Проектен капацитет kW 3,10 4,35 5,07
SCOP 3,98 3,74 3,50
Годишен разход на електроенергия kWh 1 090,75 1 627,83 2 026,36

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,58 3,18 3,26
COP 3,96 3,35 3,32
Годишен разход на електроенергия kWh 475 785 875
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A B / C A/C

Корпус Цвят Свежо бяло
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 235x960x690
Tегло Тяло kg 24 25 31
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 14/11,5/10 15/12/10 19,5/15/11,5
Отопление Висок/Ном. m³/min 14/11,5 15/12 19,5/15

Звукова мощност Охлаждане Висока/Номин./Ниска dBA 53/51/48 54/52/49 54/52/50
Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 53/51/48 54/52/49 54/52/50

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35 6,35 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,52 12,70 12,70

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RXS35K RXS50K RXS60F
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Tегло Тяло kg 34 47 47
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,9/42,4
Отопление Висок/Нисък m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/42,4

Звукова мощност Охлаждане Ном./Високa dBA -/63 -/63 63/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 48/44 48/44 49/46
Отопление Високо/Ниско dBA 48/45 48/45 49/46

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -10~46 -10~46 -10~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~18 -15~18 -15~18

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975 R-410A /1 975 R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 20 30 30
Разлика в нивата Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 20 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 10 20 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Идеално решение за търговски пространства без или с тесни окачени тавани
 › Тялото може лесно да се монтира в ъгли и тесни пространства, тъй като има нужда само от 

30 mm място за обслужване
 › Ниско потребление на енергия благодарение на правотоков електромотор на вентилатор и 

дренажна помпа
 › Стилно тяло, което се вписва лесно във всеки интериор и клапи, които се затварят напълно, 

когато не работят
 › Могат да се монтират както в строящи се, така и във вече построени сгради
 › По-широко разпръскване на въздух благодарение на ефекта на Коанда: до 100°

  
 › Подаване при височина на тавани до 3,8 m без загуба на мощност
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към  

по-голяма система за управление на сграда

Таванно тяло за открит монтаж 

FHQ35-50C RXS35K  BRC1E52A/B BRC7GA53

FHQ-C / RXS-K/F
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Отопление и охлаждане Seasonal Smart

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C 
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас A++ A++ A+ - A++ A++ A+ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,95 6,11 6,01 - 6,95 6,11 6,01 -
Годишен разход на електроенергия kWh 343 546 699 - 343 546 699 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Проектен капацитет kW 7,60 11,30 14,13 - 7,60 11,30 14,13 -
SCOP 4,32 4,61 4,23 - 4,32 4,61 4,23 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 462 3 433 4 677 - 2 462 3 433 4 677 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,82 4,13 3,52 3,31 3,82 4,13 3,52 3,31
COP 4,13 4,42 3,89 3,63 4,13 4,42 3,89 3,63
Годишен разход на електроенергия kWh 890 1 245 1 790 2 025 890 1 245 1 790 2 025
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A

Корпус Цвят Свежо бяло
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 235x1 270x690 235x1 590x690 235x1 590x690 235x1 590x690 235x1 270x690 235x1 590x690 235x1 590x690 235x1 590x690
Tегло Тяло kg 32 38 38 38 32 38 38 38
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Отопление Висок/Ном. m³/min 20,5/17 28/24 31/27 34/29 20,5/17 28/24 31/27 34/29

Звукова мощност Охлаждане Висока/Номин./Ниска dBA 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56
Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 78 102 80 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 59 70 84 59 70 84
Отопление Ном. m³/min 49 62 49 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Отопление Ном. dBA 50 52 53 50 52 53
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 43 45 43 45

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 50 75 50 75
Система Еквивалент m 70 90 70 90

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 16 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Идеално решение за търговски пространства без или с тесни окачени тавани
 › Тялото може лесно да се монтира в ъгли и тесни пространства, тъй като има нужда само от 30 mm място за обслужване
 › Ниско потребление на енергия благодарение на правотоков електромотор на вентилатор и дренажна помпа
 › Стилно тяло, което се вписва лесно във всеки интериор и клапи, които се затварят напълно, когато не работят
 › Могат да се монтират както в строящи се, така и във вече построени сгради
 › По-широко разпръскване на въздух благодарение на ефекта на Коанда: до 100°

 
 › Подаване при височина на тавани до 3,8 m без загуба на мощност
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към по-голяма система за управление на сграда.

Таванно тяло за открит монтаж 

FHQ100-140C RZQG100-140L7V1/LY1  BRC1E51A/B BRC7GA53

FHQ-C / RZQG-L
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C FHQ100C FHQ125C FHQ140C 
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас A+ A+ A+ A+ A+
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 5,61 5,61 5,61 - 5,61 5,61 -
Годишен разход на електроенергия kWh 425 593 749 - 593 749 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А А A+ - А A+ -
Проектен капацитет kW 7,60 7,60 7,60 - 7,60 7,60 -
SCOP 3,90 3,91 4,01 - 3,91 4,01 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 727 2 720 2 653 - 2 720 2 653 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,46 3,21 2,89 3,01 3,21 2,89 3,01
COP 4,00 3,61 3,62 3,41 3,61 3,62 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 983 1 480 2 075 2 225 1 480 2 075 2 225
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A A / A C/A B / B A / A C/A B / B

Корпус Цвят Свежо бяло
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 235x1 270x690 235x1 590x690
Tегло Тяло kg 32 38 38 38 38 38 38
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Отопление Висок/Ном. m³/min 20,5/17 28/24 31/27 34/29 28/24 31/27 34/29

Звукова мощност Охлаждане Висока/Номин./Ниска dBA 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 60/56/52 62/59/55 64/60/56
Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 60/56/52 62/59/55 64/60/56

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 42/38/34 44/41/37 46/42/38

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 102 82 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Отопление Ном. m³/min 48 83 62 83 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 65 69 70 69 70 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Отопление Ном. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

FHQ-C / RZQSG-L
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Отопление и охлаждане Seasonal Smart

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FUQ71C FUQ100C FUQ125C FUQ71C FUQ100C FUQ125C 
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/-

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане

Енергиен клас A++ A++ A+ A++ A++ A+
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50 12,00
SEER 6,50 6,11 5,61 6,50 6,11 5,61
Годишен разход на електроенергия kWh 367 545 749 367 545 749

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A+ A+ A+ A+ A+
Проектен капацитет kW 7,60 11,30 14,13 7,60 11,30 14,13
SCOP 4,20 4,50 4,44 4,20 4,50 4,44
Годишен разход на електроенергия kWh 2 533 3 517 4 456 2 533 3 517 4 456

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 4,07 4,08 3,40 4,07 4,08 3,40
COP 4,47 4,04 4,04 4,47 4,04 4,04
Годишен разход на електроенергия kWh 840 1 230 1 770 840 1 230 1 770
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A

Корпус Цвят Свежо бяло
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 198x950x950
Tегло Тяло kg 25 26 26 25 26 26
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5
Отопление Висок/Ном. m³/min 23/19,5 31/25,5 32,5/26,5 23/19,5 31/25,5 32,5/26,5

Звукова мощност Охлаждане Висока/Номин./Ниска dBA 59/56/51 64/60/55 65/61/56 59/56/51 64/60/55 65/61/56
Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 59/56/51 64/60/55 65/61/56 59/56/51 64/60/55 65/61/56

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 78 102 80 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 59 70 59 70
Отопление Ном. m³/min 49 62 49 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 66 67 64 66 67
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 48 50 51 48 50 51
Отопление Ном. dBA 50 52 53 50 52 53
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 43 45 43 45

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 50 75 50 75
Система Еквивалент m 70 90 70 90

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 16 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Идеално решение за търговски пространства без или с тесни окачени тавани
 › Ниско потребление на енергия благодарение на специално разработени малък тръбен 

топлообменник, правотоков електромотор на вентилатор и дренажна помпа
 › Стилно тяло, което се вписва лесно във всеки интериор и клапи, които се затварят напълно, 

когато не работят.
 › Подобрен комфорт благодарение на автоматично регулиране на въздушния поток до 

необходимото натоварване
 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде затворена чрез жичния 

дистанционен контролер (BRC1E52) в случай, че желаете да обновите или промените интериора
 › Могат да се монтират както в строящи се, така и във вече построени сгради
 › Един и същ вид за всички модели (унифицирани размери)
 › Наличие на функция за автоматично разпределяне на въздушния поток осигурява ефективно 

подаване и постоянна температура
 › Въздухът може да се насочва при 5 различни ъгъла между 0 и 60°

  

 › За улесняване на монтажа могат да се използват 1 или 2 ъглови конзоли

 

 › Подаване при височина на тавани до 3,5 m без загуба на мощност
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към по-голяма система за управление на сграда

Четиристранно таванно тяло

FUQ71-125C RZQG100-125L7V1/LY1  BRC1E52A/B BRC7CB528

FUQ-C / RZQG-L
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Отопление и охлаждане Seasonal Smart

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FAQ71C FAQ100C FAQ71C FAQ100C
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/6,8/- -/9,5/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/7,5/- -/10,8/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 6,8 9,5 6,8 9,5
SEER 6,51 6,11 6,51 6,11
Годишен разход на електроенергия kWh 366 545 366 545

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 6,3 10,2 6,3 10,2
SCOP 4,02 4,01 4,02 4,01
Годишен разход на електроенергия kWh 2 205 3 560 2 205 3 560

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,40 3,62 3,40 3,62
COP 3,70 3,61 3,70 3,61
Годишен разход на електроенергия kWh 1 000 1 315 1 000 1 315
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A

Корпус Цвят Свежо бяло
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 290x1 050x238 340x1 200x240 290x1 050x238 340x1 200x240
Tегло Тяло kg 13 17 13 17
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 18/16/14 26/23/19 18/16/14 26/23/19
Отопление Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 18/16/14/- 26/23/19/- 18/16/14/- 26/23/19/-

Звукова мощност Охлаждане Висока/Номин./Ниска dBA 61/58/56 65/62/58 61/58/56 65/62/58
Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 61/58/56 65/62/58 61/58/56 65/62/58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 45/42/40 49/45/41 45/42/40 49/45/41
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 45/42/40 49/45/41 45/42/40 49/45/41

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 78 102 80 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 59 70 59 70
Отопление Ном. m³/min 49 62 49 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 66 64 66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 48 50 48 50
Отопление Ном. dBA 50 52 50 52
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 43 45 43 45

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A /1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 50 75 50 75
Система Еквивалент m 70 90 70 90

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 16 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Идеално решение за магазини, ресторанти или офиси без окачени тавани
 › Могат да се монтират както в строящи се, така и във вече построени сгради
 › Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно във 

всеки интериор и е по-лесен за почистване
 › Чрез дистанционното управление могат да се програмират 

5 различни ъгъла на разпределение на въздуха
 › Операциите по поддръжка могат да се изпълняват отпред на тялото
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете 

вашия уред към по-голяма система за управление на сграда

Стенно тяло

FAQ100C RZQG100L8V1/LY1  BRC1E52A/B BRC7AF532F

FAQ-C / RZQG-L
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FAQ71C FAQ100C FAQ100C
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас A+ A+
Проектен капацитет kW 6,8 9,5
SEER 6,05 5,61
Годишен разход на електроенергия kWh 394 593

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А A+
Проектен капацитет kW 6,0 6,8
SCOP 3,90 4,01
Годишен разход на електроенергия kWh 2 155 2 376

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,21 3,01
COP 3,61 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 1 059 1 580
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A B / B

Корпус Цвят Свежо бяло
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 290x1 050x238 340x1 200x240
Tегло Тяло kg 13 17
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 18/16/14 26/23/19
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min 18/16/14 26/23/19

Звукова мощност Охлаждане Висока/Номин./Ниска dBA 61/58/56 65/62/58
Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 61/58/56 65/62/58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 45/42/40 49/45/41
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 45/42/40 49/45/41

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 82
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52 76
Отопление Ном. m³/min 48 83

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 65 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 49/47 53/49 53/-
Отопление Ном. dBA 51 57
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 201

FAQ-C / RZQSG-L
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FDBQ25B
Капацитет на охлаждане Ном. kW -
Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 230x652x502
Tегло Тяло kg 17,0
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 6,50/5,20
Отопление Висок/Нисък/Безшумна работа m³/min 6,95/5,20/-

Звукова мощност Охлаждане Висока/Ниска dBA 55,0/49,0
Отопление Висока/Ниска dBA 55,0/49,0

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 35,0/28,0
Отопление Високо/Ниско dBA 35,0/29,0

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,52
Дренаж 27,2

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 230

ВЪНШНО ТЯЛО налично само при приложение на мулти модел
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm
Tегло Тяло kg
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA
Отопление Ном. dBA

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо.
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо.

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А

 › Предназначено за хотелски спални
 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се 

само смукателни и нагнетателни решетки
 › Компактни размери (230 mm височина и 652 mm дълбочина), 

лесно може да се монтира в окачен таван
 › Съвсем тиха работа: до 28 dBA ниво на шум
 › Посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно засмукване

Таванно тяло за скрит монтаж (малко)

FDBQ25B BRC1E52A/B

FDBQ-B
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 › Компактни габарити, лесно се монтира в пространството над окачен таван с размер само 
240 mm

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само смукателни и нагнетателни 
решетки

 › Намалено потребление на електромотора на вентилатора благодарение на правотоков 
електромотор на вентилатора

 › могат свободно да се избират 3 скорости на вентилатора

Таванно тяло за скрит канален монтаж (тънко)FDXS-F / RXS-K/F

FDXS-F BRC1E52B

Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FDXS25F FDXS35F FDXS50F FDXS60F

Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас B B А А
Проектен капацитет kW 2,4 3,4 5,0 6,0
SEER 5,08 4,82 5,12 5,50
Годишен разход на електроенергия kWh 165 247 342 382

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ А А А
Проектен капацитет kW 2,6 2,9 3,5 4,0
SCOP 4,19 3,81 3,41 3,51
Годишен разход на електроенергия kWh 869 1 066 1 438 1 596

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,72 3,21 3,03 2,91
COP 3,90 3,39 3,10 3,21
Годишен разход на електроенергия kWh 322,5 530 825 1 030
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A A / A A / A A / A

Корпус Цвят Без боя Без боя Без боя Без боя
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 200x750x620 200x750x620 200x950x620 200x1 150x620
Tегло Тяло kg 21 21 27 30
Звукова мощност Охлаждане Висока dBA 53 53 55 56

Отопление Висока dBA 53 53 55 56
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Средно/Ниско dBA 35/33/27 35/33/27 37/35/29 38/36/30
Отопление Високо/Средно/Ниско dBA 35/33/27 35/33/27 37/35/29 38/36/30

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,5 9,5 12,7 12,7

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230 1~ / 50 /220-240 1~ / 50 / 220-240

ВЪНШНО ТЯЛО RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Tегло Тяло kg 34 34 47 48
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 33,5/30,1 36/30 50,9/48,9 50,9/42,4
Отопление Висок/Нисък m³/min 28,3/25,6 28,3/25,6 45/43,1 46,3/42,4

Звукова мощност Охлаждане Ном./Високa dBA -/61 -/63 -/63 63/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумна работа dBA 46/-/43 48/-/44 48/-/44 49/46/-
Отопление Високо/Ниско/Безшумна работа dBA 47/-/44 48/-/45 48/-/45 49/46/-

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~18 -15~18 -15~18 -15~20

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975 R-410A / 1 975 R-410A / 1 975 R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 20 20 30 30
Разлика в нивата Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 15 20 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 10 10 20 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012
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Отопление и охлаждане Seasonal Smart

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас A++ A+ A+ - A++ A+ A+ -
Проектен капацитет kW 6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -
SEER 6,11 5,80 5,81 - 6,11 5,80 5,81 -
Годишен разход на електроенергия kWh 390 574 723 - 390 574 723 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Проектен капацитет kW 6,0 11,3 12,7 - 6,0 11,3 12,7 -
SCOP 4,01 4,61 4,21 - 4,01 4,61 4,21 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 096 3 433 4 226 - 2 096 3 433 4 226 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,28 3,89 3,81 3,33 3,50 3,89 3,81 3,33
COP 3,61 4,21 3,83 3,61 3,65 4,21 3,83 3,61
Годишен разход на електроенергия kWh 1 037 1 220 1 575 2 010 970 1 220 1 575 2 010
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 300x1 000x700 300x1 400x700 300x1 000x700 300x1 400x700
Необходим окачен таван > mm 350
Tегло Тяло kg 34 45 34 45
Декоративен 
панел

Модел BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 55x1 100x500 55x1 500x500 55x1 100x500 55x1 500x500
Tегло kg 4,5 6 4,5 6

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 18/15 32/23 39/28 18/15 32/23 39/28
Отопление Висок/Ном. m³/min 18/- 32/- 39/- 41/- 18/- 32/- 39/- 41/-

Вентилатор - външно статично налягане Високо/Ном. Pa 100/30 120/40 120/50 100/30 120/40 120/50
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 57 61 66 57 61 66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 37/29 38/32 40/33 37/29 38/32 40/33
Отопление Високо/Ниско dBA 37/29 38/32 40/33 41/34 37/29 38/32 40/33 41/34

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 78 102 80 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 59 70 84 59 70 84
Отопление Ном. m³/min 49 62 49 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Отопление Ном. dBA 50 52 53 50 52 53
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 43 45 43 45

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 50 75 50 75
Система Еквивалент m 70 90 70 90

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 16 20

 (1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само смукателни и нагнетателни решетки
 › Лесен монтаж благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток спрямо номиналния дебит на въздуха
 › Намаление на разхода на електроенергия благодарение на DC инверторни вентилатори
 › Възможността за смяна на външно статично налягане чрез жично дистанционно управление позволява оптимизация на подавания 

въздушен дебит
 › До 120 Pa външно статично налягане улеснява използването на гъвкави въздуховоди с различни дължини: изключително подходящ за магазини 

и офиси със среден размер
 › Съвсем тиха работа: до 29 dBA ниво на шум
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към по-голяма система за управление на сграда
 › Посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно засмукване
 › Стандартно вградената дренажна помпа увеличава надеждността на дренажната система

Таванно тяло за скрит монтаж (стандартно) с 
инверторно управляван вентилатор

FBQ100-140C8 RZQG100-140L7V1/LY1  BRC1E52A/B BRC4C65

FBQ-C8 / RZQG-L
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас A+ А А - А А -
Проектен капацитет kW 6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -
SEER 5,81 5,50 5,20 - 5,50 5,20 -
Годишен разход на електроенергия kWh 410 605 808 - 605 808 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А A+ А - A+ А -
Проектен капацитет kW 6,0 7,6 7,6 - 7,6 7,6 -
SCOP 3,88 4,01 3,90 - 4,01 3,90 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 166 2 653 2 727 - 2 653 2 727 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,28 3,31 3,21 3,02 3,31 3,21 3,02
COP 3,61 3,65 3,51 3,41 3,65 3,51 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 1 037 1 435 1 870 2 220 1 435 1 870 2 220
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A A / B B / B A / A A / B B / B

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 300x1 000x700 300x1 400x700
Необходим окачен таван > mm 350
Tегло Тяло kg 34 45
Декоративен 
панел

Модел BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 55x1 100x500 55x1 500x500
Tегло kg 4,5 6

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 18/15 32/23 39/28 32/23 39/28
Отопление Висок/Ном. m³/min 18/- 32/- 39/- 41/- 32/- 39/- 41/-

Вентилатор - външно статично налягане Високо/Ном. Pa 100/30 120/40 120/50 120/40 120/50
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 57 61 66 61 66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 37/29 38/32 40/33 38/32 40/33
Отопление Високо/Ниско dBA 37/29 38/32 40/33 41/34 38/32 40/33 41/34

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 102 82 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Отопление Ном. m³/min 48 83 62 83 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 65 69 70 69 70 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Отопление Ном. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 20

 (1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

FBQ-C8 / RZQSG-L
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/3,40/- -/5,00/- -/5,70/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/4,00/- -/5,50/- -/7,00/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас C B А
Проектен капацитет kW 3,50 4,90 6,00
SEER 4,33 4,96 5,17
Годишен разход на електроенергия kWh 283 346 406

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А А А
Проектен капацитет kW 2,90 4,50 4,80
SCOP 3,56 3,53 3,43
Годишен разход на електроенергия kWh 1 141 1 782 1 960

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,21 3,03 3,26
COP 3,51 3,42 3,71
Годишен разход на електроенергия kWh 530 825 875
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / B B / B A / B

Корпус Цвят Небоядисано (галванизирано)
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 300x700x700 300x1 000x700
Необходим окачен таван > mm 350
Tегло Тяло kg 25 34
Декоративен 
панел

Модел BYBS45DJW1 BYBS71DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 55x800x500 55x1 100x500
Tегло kg 3 4,5

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 16/11 18/15
Отопление Висок/Ном. m³/min 16/- 18/-

Вентилатор - външно статично налягане Високо/Ном. Pa 100/30
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 63 57
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 37/29
Отопление Високо/Ниско dBA 37/29

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

ВЪНШНО ТЯЛО RXS35K RXS50K RXS60F
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Tегло Тяло kg 34 47 47
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,9/42,4
Отопление Висок/Нисък m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/42,4

Звукова мощност Охлаждане Ном./Висока dBA -/63 -/63 63/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 48/44 48/44 49/46
Отопление Високо/Ниско dBA 48/45 48/45 49/46

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -10~46 -10~46 -10~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~18 -15~18 -15~18

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975 R-410A / 1 975 R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 20 30 30
Разлика в нивата Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 20 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 10 20 20

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се 
само смукателни и нагнетателни решетки

 › Лесен монтаж благодарение на автоматичното регулиране на 
въздушния поток спрямо номиналния дебит на въздуха

 › Намаление на разхода на електроенергия благодарение на DC инверторни вентилатори
 › Възможността за смяна на външно статично налягане чрез жично дистанционно 

управление позволява оптимизация на подавания въздушен дебит
 › До 120 Pa външно статично налягане улеснява използването на гъвкави въздуховоди с 

различни дължини: изключително подходящ за магазини и офиси със среден размер
 › Съвсем тиха работа: до 29 dBA ниво на шум
 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете 

вашия уред към по-голяма система за управление на сграда
 › Посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно засмукване
 › Стандартно вградената дренажна помпа увеличава надеждността на дренажната система

Таванно тяло за скрит канален монтаж 
(стандартно) с инверторно управляван вентилатор

FBQ35-50C8 RXS35  BRC1E52A/B BRC4C65

FBQ-C8 / RXS-K/F
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FDQ125C FDQ125C FDQ125C FDQ125C
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/12,0/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/13,5/-

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане

Енергиен клас A+ А
Проектен капацитет kW 12,0
SEER 5,81 5,20
Годишен разход на електроенергия kWh 723 808

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+ А
Проектен капацитет kW 12,7 7,6
SCOP 4,21 3,90
Годишен разход на електроенергия kWh 4 226 2 727

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,75 3,21
COP 3,83 3,51
Годишен разход на електроенергия kWh 1 600 1 870 1 600
Енергиен клас Охлаждане/Отопление A / A A / B

Корпус Цвят -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 300x1 400x700
Необходим окачен таван > mm 350
Tегло Тяло kg 45

Декоративен 
панел

Модел BYBS125DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 55x1 500x500
Tегло kg 6,5

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 39/28
Отопление Висок/Нисък m³/min 39/28

Вентилатор - външно статично налягане Високо/Ном. Pa 200/50
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 40/33
Отопление Високо/Ниско dBA 40/33

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Seasonal Smart
ВЪНШНО ТЯЛО RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 1 430x940x320 990x940x320
Tегло Тяло kg 102 101 81 82
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 70 77
Отопление Ном. m³/min 62 83

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 67 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 51/- 54/49 54/-
Отопление Ном. dBA 53 58
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 45 - 49

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0 -5,0~46,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5 -15,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 75 50
Система Еквивалент m 90 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 32 20 32 20

 (1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само смукателни и нагнетателни 
решетки

 › Лесен монтаж благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток спрямо 
номиналния дебит на въздуха

 › Намаление на разхода на електроенергия благодарение на DC инверторни вентилатори
 › Подобрен комфорт благодарение на управление на 3-степенен въздушен поток
 › До 200 Pa външно статично налягане позволява по-дълги трасета на въздуховоди и гъвкаво 

приложение: идеално за употреба в големи пространства
 › Необходими са по-малко изчисления на въздуховоди, освен това, въздушният дебит може да 

се регулира по време на монтажа чрез жичното дистанционно управление (допълнително), 
вместо чрез превключване от платката

 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете вашия уред към по-голяма 
система за управление на сграда

 › Посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно засмукване
 › Стандартна дренажна помпа за издигане на кондензата на височина 625 mm

Таванно тяло за скрит канален  
монтаж (висок ESP)

FDQ125C RZQG125L8V1/LY1 BRC1E52A/B

FDQ-C/RZQG-L, RZQSG-L
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FDQ200B FDQ250B
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/20,0/- -/24,1/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/23,0/- -/26,4/-
Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,21 2,81
COP 3,41 3,21
Годишен разход на електроенергия kWh 3 115 4 290
Енергиен клас Охлаждане/Отопление -/-

Корпус Цвят Без боя
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 450x1 400x900
Необходим окачен таван > mm 450
Tегло Тяло kg 89,0 94,0
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 69,0 89,0
Вентилатор - външно статично налягане Високо/Номин./Ниско Pa 250/250/250
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 81,0 82,0
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високo dBA 45,0 47,0
Отопление Ниско dBA 45,0 47,0

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52 12,7
Засмукване Bън. д. mm 22,2

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 230

ВЪНШНО ТЯЛО RZQ200C RZQ250C
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 1 680x930x765
Tегло Тяло kg 183 184
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 171
Отопление Ном. m³/min 171

Вентилатор - външно статично налягане Макс. Pa 78
Звукова мощност Ном. dBA 78
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 57
Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46,0

Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,0
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A/-
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20

 (1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се 
само смукателни и нагнетателни решетки

 › До 250 Pa външно статично налягане позволява по-дълги трасета на въздуховоди 
и многовариантно приложение: идеално за употреба в големи пространства

 › До 26,4 kW в режим на отопление
 › Стандартно вградената дренажна помпа увеличава надеждността на дренажната система

Таванно тяло за скрит канален монтаж

FDQ200-250B RZQ200-250C BRC1E52A/B

FDQ-B / RZQ-C
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 › Отлично решение за магазини, ресторанти или офиси, за които е необходима 
максимална площ на пода за мебели, декорация и приспособления

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се 
само смукателни и нагнетателни решетки

 › Въздушният филтър премахва частиците прах във въздуха, за 
да осигури постоянно подаване на чист въздух

 › Лесни монтаж и обслужване

ABQ71B AZQS71BV1 ARCWA

ABQ-B/A / AZQS-BV1/BY1 Таванно тяло за скрит канален монтаж

Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО ABQ71B ABQ125A ABQ140A ABQ125A ABQ140A
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/6,8/- -/12,1/- -/13,0/- -/12,1/- -/13,0/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/7,5/- -/13,5/- -/15,5/- -/13,5/- -/15,5/-
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас B -
Проектен капацитет kW 6,80 -
SEER 4,65 -
Годишен разход на електроенергия kWh 512 -

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А -
Проектен капацитет kW 6,33 -
SCOP 3,41 -
Годишен разход на електроенергия kWh 2 599 -

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° номинално 
натоварване, отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 3,01 2,91 3,01 2,91 3,01
COP 3,61 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 1 130 2 079 2 159 2 079 2 159
Енергиен клас Охлаждане/Отопление B / A C / B B / B C / B B / B

Корпус Цвят - -
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 285x1 007x600 378x1 388x541 378x1 588x541 378x1 388x541 378x1 588x541
Tегло Тяло kg 35 50,0 56,0 50,0 56,0
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 18,3/17,0/15,6 -
Отопление Висок/Номин./Ниско функциониране m³/min 18,3/17,0/15,6 1 430/- 1 720/- 1 430/- 1 720/-

Вентилатор - външно статично налягане Свръх високо/Високо/Номинално/Ниско Pa -/88/76/63 147/126/109/92 147/120/90/69 147/126/109/92 147/120/90/69
Звукова мощност Охлаждане Свръх висока/Висока/Номинална/Ниска dBA -/64/59/54 78/76/73/70 79/78/75/71 78/76/73/70 79/78/75/71

Отопление Висока/Номин./Ниска dBA 64/59/54 76/73/70 78/75/71 76/73/70 78/75/71
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Свръх високо/Високо/Номинално/Ниско dBA - 53/52/50/47 55/53/50/47 53/52/50/47 55/53/50/47
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA - 52/50/47 53/50/47 52/50/47 53/50/47

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,88

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230

ВЪНШНО ТЯЛО AZQS71BV1 AZQS125BV1 AZQS140BV1 AZQS125BY1 AZQS140BY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 102 82 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52,0 77 83 77 83
Отопление Ном. m³/min 48,0 83 62 83 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 71 70 71 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 48/43 54 53 54 53
Отопление Ном. dBA 50 58 54 58 54
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~460
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15,0 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m - 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 -

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012
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СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
ВЪНШНО ТЯЛО RZQ200C RZQ250C
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 1 680x930x765
Tегло Тяло kg 183 184
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 171
Отопление Ном. m³/min 171

Вентилатор - външно статично налягане Макс. Pa 78
Звукова мощност Ном. dBA 78
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 57
Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46,0

Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,0
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 100
Разлика в нивата Вътр. - Външ. тяло Макс. m -

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20

Двойни, тройни, сдвоени двойни

 › Повторно използване на съществуващ тръбопровод за R-22 или R-407C
 › До -15°C в режим на отопление
 › Стандартен тих режим на работа през нощта
 › Максимална дължина на тръбите до 100 m
 › Максимална разлика във височина при монтаж до 30 m

FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FUQ-C FAQ-C FDQ-C

Капацитетен клас 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 71 100 125 71 100 125

RZQ200C 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2

RZQ250C 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2

RZQ-C
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СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
ВЪНШНО ТЯЛО RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 78 102 80 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 59 70 84 59 70 84
Отопление Ном. m³/min 49 62 49 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Отопление Ном. dBA 50 52 53 50 52 53
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 43 45 43 45

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -15,0~50,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 50 75 50 75
Система Еквивалент m 70 90 70 90

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 16 20

Двойни, тройни, сдвоени двойни

 › Сезонна ефективност, оптимизирана за всички сезони
 › Seasonal Smart сериите вече отговарят на 

изискванията на ЕС за еко-дизайн за 2014 г
 › Подходящ за компютърни стайни приложения (EDP)
 › Технология за повторно използване на съществуващ 

тръбопровод за R-22 или R-407C
 › До -20°C в режим на отопление
 › Стандартен тих режим на работа през нощта
 › Максимална дължина на тръбите до 75 m
 › Минимална дължина на тръбопровода: без ограничения
 › Съвместимост с D-BACS

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C FUQ-C

капацитетен клас 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71 71

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 2 2 2 2 2

RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2

RZQG-L

Seasonal Smart
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СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
ВЪНШНО ТЯЛО RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 770x900x320 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Tегло Тяло kg 67 81 102 82 101
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Отопление Ном. m³/min 48 83 62 83 62

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 65 69 70 69 70 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Номин./безшумна работа dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Отопление Ном. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Нощен тих режим Ниво 1 dBA - 49

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. -5,0~46,0
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15,0~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 30 50
Система Еквивалент m 40 70

Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 30,0
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 0,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3 N~ / 50 / 380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 32 20

Двойни, тройни, сдвоени двойни

 › Сезонна ефективност, оптимизиран за всички сезони
 › Технология за повторно използване на съществуващ 

тръбопровод за R-22 или R-407C
 › До -15°C в режим на отопление
 › Максимална дължина на тръбите до 50 m
 › Минимална дължина на тръбопровода: без ограничения
 › Съвместимост с D-BACS

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C

капацитетен клас 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71

RZQSG71L3V1 2 2 2 2 2

RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2

RZQSG-L
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СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
ВЪНШНО ТЯЛО 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 550x765x285 735x826x300 735x826x300 770x900x320
Tегло Тяло kg 38 42 49 49 58 72 73
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 36/33/30 37/34/34 45/-/41 45/-/45 52,7/49,4/43,5 54,5/-/46,0 57,1/54,5/46,0
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min 32/32/32 34/34/34 45/-/41 45/-/41 46,4/44,5/16,3 46,0/-/14,7 52,5/-/14,7

Звукова мощност Охлаждане Висока/Ном. dBA -/62 -/63 59/- -/59 -/61 -/62 -/66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 47 48 46 46 48 52
Отопление Ном. dBA 48 50 47 47 49 52

Работен диапазон Охлаждане Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по сух термо. 10~46 -10~46 -10~46
Отопление Oколна темпер. Мин.~Макс. °C по мокър термо. -15~15,5 -15~15,5 -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 1 975 R-410A / 1 975 R-410A / 1 975
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35x2 6,35x3 6,35x3 6,35x3 6,35x4 6,35x4 6,35x5
Засмукване Bън. д. mm 9,52x1 12,7x1 9,52x3 9,52x2, 12,7x1 9,52x1, 12,7x2 9,52x2, 12,7x2 9,52x1, 12,7x1, 15,9x2 9,52x2, 12,7x1, 15,9x2
Дренаж Bън. д. mm 18 18 18 25
Разлика в 
нивата

Вътр. - Външ. тяло Макс. m 15 15 15
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 7,5 7,5 7,5

Топлоизолация тръби за газ и течност
Обща дължина на тръбите Система Действителна m 30 30 50 60 70 75

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230

Приложение на мулти модели

 › Широк обхват от 2-портови до 5-портови тела
 › Възможност за свързване до 5 вътрешни тела
 › 3-портовото външно тяло клас 40 дава отговор на изискванията 

за по-малък капацитет на къщите с по-добра изолация. 
Стенното тяло клас 15 позволява ефективно разпределение 
на по-ниския капацитет на външното тяло тип „мулти“

 › Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно и няма 
нужда да се монтират в същата стая или дори по същото време

 › Външните тела са снабдени с компресор, известен с ниското 
си ниво на шум и високата енергийна ефективност

 › Възможност за комбиниране на различни типове вътрешни 
тела: стенни, подови, за открит монтаж на тавана, за монтаж в 
окачени тавани, касети с кръгъл поток или 4-странни касети

Отопление и охлаждане
СЪВМЕСТИМИ 

ВЪТРЕШНИ 
ТЕЛА

Стенни На пода Подово-
таванен тип

Таванна касета 
с кръгъл поток

Напълно 
плоска касета За скрит монтаж в тавана Таванни

FTXG-J CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B /FBQ-C8 FHQ-C

25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXS40H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MXS-E/F/G/H/K
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VRVIII-S за жилищно приложение  
(система „Супер Мулти плюс“)

 › Енергийно ефективна система за отопление, базирана на 
технологията на термопомпа от въздушен източник

 › Ниски сметки за ток и ниски емисии на CO
2

 › Възможност за свързване до 9 вътрешни тела
 › Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно и няма 

нужда да се монтират в същата стая или дори по същото време
 › Възможност за комбиниране на различни типове вътрешни 

тела: стенни, подови, за скрит монтаж в тавана, таванни, 
касети с кръгъл поток или 4-странни касети

 › Тънък дизайн за гъвкав монтаж
 › 3 стъпки при нощен тих режим: степен 1:47 dBA, 

степен 2: 44 dBA, стъпка 3: 41 dBA
 › Лесен монтаж благодарение на автоматичното зареждане 

с охлаждащ агент и автоматично тестване
 › Възможност за ограничаване на пиковото потребление между 30 и 

80%, например по време на периоди с потребност за голяма мощност

Отопление и охлаждане
СЪВМЕСТИМИ 

ВЪТРЕШНИ 
ТЕЛА

Стенни На пода Подово-таванен 
тип

Таванна касета 
с кръгъл поток

Напълно плоска 
касета За скрит монтаж в тавана Таванни

FTXG-J CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B /FBQ-C8 FHQ-C

25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ВЪНШНО ТЯЛО RXYSQ4P8 (V1/Y1) RXYSQ5P8V1 (V1/Y1) RXYSQ6P8V1 (V1/Y1)
Диапазон на мощност HP 4 5 6
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12,6 14,0 15,5 
Капацитет на отопление Ном. kW 14,2 16,0 18,0 
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 3,24 3,51 4,53
Отопление Ном. kW 3,12 3,86 4,57

EER 3,89 3,99 3,42
COP 4,55 4,15 3,94
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 8 9 9
Индекс на вътрешно 
свързване

Мин. 50 62,5 70
Макс. 130 162,5 182

Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 1 345x900x320
Tегло Тяло kg 120
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 50 51 53
Отопление Ном. dBA 52 53 55

Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термо. -5~46
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термо. -20~15,5

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 19,1
Обща дължина на тръбите Система Действителна m 115 135 145
Разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло m 40 (Външно тяло в най-високо положение) / 30 (Вътрешно тяло в най-високо положение)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1 N~/50/220-240 (V1)  /  3 N~/50/380-415 (Y1)
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 32,0 (V1)  /  16,0 (Y1)

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

Доставчик на клона BPMKS967A2 BPMKS967A3

Съвместими вътрешни тела 1~2 1~3
Макс. капацитет за свързване на вътрешни тела 14,2 20,8
Макс. комбинация за свързване 71+71 60+71+71
Размери Вис. x Шир. x Дълб. mm 180x294x350
Tегло kg 7 8

RXYSQ-P8V1
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Гама от инверторни помпено-кондензатни агрегати с R-410A за 
приложение по двойки с климатични камери.

 › Инверторно управляеми тела
 › Голям диапазон на капацитета (от клас 100 до 250) 
 › Термопомпа
 › R-410A
 › Гъвкави възможности за управление:

- Управление x: регулиране на температурата на въздуха (изходяща 
температура, температура на засмукване, стайна температура) чрез 
външно устройство (DDC контролер)

- Управление у: регулиране на температурата на изпарение чрез 
управление на Daikin (не е необходим DDC контролер)

- Управление z: регулиране на температурата на въздуха (температура на 
засмукване, стайна температура) чрез външно устройство (DDC контролер)

 › Налична богата гама от блокове с терморегулиращ вентил

управление х с 
DDC контролер 

(доставен на 
място)

Тръба за течност

Тръба за газ

Блок с електронни терморегулиращи 
вентили: EKEXV

Блок за управление (само охлаждане):
EKEQDCB: управление z:
EKEQFCB: управление x,y

комуникация F1,F2

Въздухообработваща 
климатична камера

Тръба за течност

Тръба за газ

ТАБЛИЦА ЗА КОМБИНАЦИИ

ВЪНШНО ТЯЛО

Блок за управление Блок с електронни терморегулиращи вентили

управление 
z:

управление 
х или у клас 63 клас 80 клас 100 клас 125 клас 140 клас 200 клас 250

EKEQDCBA EKEQFCBA EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

1~
ERQ100AV1 P P P P P P - - -
ERQ125AV1 P P P P P P P - -
ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~
ERQ125AW1 P P P P P P P - -
ERQ200AW1 P P - - P P P P P
ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P: По двойки. Комбинация в зависимост от обема на топлообменниците на въздухообработващите климатични камери
x: Възможност за свързване.

тръба за газ
тръба за течност
F1-F2
друга комуникация

Инверторни термопомпени компресорно-кондензатни агрегатиERQ
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Външно тяло, комбинирано с вътрешни тела
Въздухообработваща 
климатична камера ERQ

Блок за управление

ВЕНТИЛАЦИЯ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1
Диапазон на мощност HP 4 5 6
Капацитет на охлаждане Ном. kW 11,2 14,0 15,5
Капацитет на отопление Ном. kW 12,5 16,0 18,0

Входяща мощност
Охлаждане Ном. kW 2,81 3,51 4,53
Отопление Ном. kW 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 1 345x900x320
Tегло Тяло kg 120
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 106
Отопление Ном. m³/min 102 105

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 50 51 53
Отопление Ном. dBA 52 53 55

Работен диапазон

Охлаждане Мин./Макс. °C по сух термо. -5/46
Отопление Мин./Макс. °C по мокър термо. -20/15,5
Температура в 
топлообменник

Отопление Мин. °C по сух термо. 10
Охлаждане Макс. °C по сух термо. 35

Хладилен агент Тип R-410A

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9 19,1
Дренаж Bън. д. mm 26x3

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1 N~ / 50 / 220-240
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 32,0

ВЕНТИЛАЦИЯ ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Диапазон на мощност HP 5 8 10
Капацитет на охлаждане Ном. kW 14,0 22,4 28,0
Капацитет на отопление Ном. kW 16,0 25,0 31,5

Входяща мощност
Охлаждане Ном. kW 3,52 5,22 7,42
Отопление Ном. kW 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 1 680x635x765 1 680x930x765
Tегло Тяло kg 159 187 240
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 95 171 185
Отопление Ном. m³/min 95 171 185

Звукова мощност Ном. dBA 72 78
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 54 57 58

Работен диапазон

Охлаждане Мин./Макс. °C по сух термо. -5/43
Отопление Мин./Макс. °C по мокър термо. -20/15
Температура в 
топлообменник

Отопление Мин. °C по сух термо. 10
Охлаждане Макс. °C по сух термо. 35

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9 19,1 22,2

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3 N~ / 50 / 400
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16 25

Блок с електронни 
терморегулиращи вентили
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ВЕНТИЛАЦИЯ EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 401x215x78
Tегло Тяло kg 2,9
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 45
Работен диапазон Охлаждане Мин./Макс. °C по сух термо. -5,0/46,0

Отопление Мин./Макс. °C по мокър термо. -/-
Работен диапазон - 
температура в топлообменник

Охлаждане Макс. °C по сух термо. 351

Отопление Мин. °C по сух термо. 102

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35 9,52
Засмукване Bън. д. mm 6,35 9,52

 › Системата осигурява оптимизирани условия за климатизация 
като регулиране на свеж въздух и влажност и т. н. и може да се 
използва в малки складове, изложбени салони и офиси

 › Богатата гама от тела предлага максимален потенциал за 
приложение и гъвкави опции за управление

 › Блокът за управление и блокът с електронни терморегулиращи вентили са 
необходими за всяка комбинация, заедно с въздухообработваща климатична камера

 › Двата допълнителни блока са проектирани за монтаж на 
открито и на закрито и могат да се монтират на стена.

Блок с електронни терморегулиращи вентили за 
приложения при въздухообработващи климатични камери

ВЕНТИЛАЦИЯ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB
Приложение Мулти Мулти Мулти
Външно тяло VRV VRV VRV
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 132x400x200
Tегло Тяло kg 3,6 3,9 3,6
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230

 › Богатата гама от тела предлага максимален потенциал за 
приложение и гъвкави опции за управление

 › Системата осигурява оптимизирани условия за климатизация 
като регулиране на свеж въздух и влажност и т. н. и може да се 
използва в малки складове, изложбени салони и офиси.

 › Блокът за управление и блокът с електронни терморегулиращи вентили са 
необходими за всяка комбинация, заедно с въздухообработваща климатична камера

 › Двата допълнителни блока са проектирани за монтаж на 
открито и на закрито и могат да се монтират на стена.

 › Богат избор от възможности за управление: управление x: стайната 
температура, температурата на засмукване или изходящата температура 
могат да се регулират чрез DDC контрол (доставен на място); управление 
у: управление чрез определена температура на изпарение; управление 
z: регулиране на стайната температура или температурата на засмукване 
чрез дистанционно управление на Daikin; дистанционно ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ може да се постигне чрез допълнителен адаптер KRP4A51

Блок за управление за приложения при 
въздухообработващи климатични камери

1 45% относителна влажност
2 Температурата на въздуха, влизащ в топлообменника в режим на отопление, може да се намали до -5°C, измерена по сух термометър. Свържете се с местния представител за повече информация

EKEXV140

EKEXV

EKEQFCBV3

EKEQ
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Възможност X (Регулиране на Td/Tr): 
Регулиране на температурата на въздуха чрез външен DDC 
контролер (доставен на място)

Стайната температура се регулира като функция на засмукването 
или нагнетяването на въздуха от климатичната камера (по избор на 
клиента). DDC контролерът превръща разликата в температурата 
между зададената точка и температурата на засмуквания въздух (или 
температурата на нагнетявания въздух или стайната температура) в 
еталонно напрежение (0-10 V), което подава към блока за управление 
(EKEQFCBA) на Daikin. Това еталонно напрежение ще се използва като 
главния входен параметър за регулиране на честотата на компресора.

Възможност Y (Регулиране на Te/Tc): 
Чрез определена температура на изпарение

Клиентът може да зададе определена температура на изпарение между 
3°C и 8°C. В този случай стайната температура се регулира единствено 
непряко. Натоварването при охлаждане се определя от реалната 
температура на изпарение (т. е. натоварване към топлообменника). За 
показване на грешки може да се свърже жичен дистанционен контролер 
на Daikin (BRC1D52, BRC1E51A или BRC1E52A/B - допълнителен). 

Възможност Z (Регулиране на Ts/Tr): 
Чрез използване на жичен дистанционен контролер на Daikin 
(BRC1D52, BRC1E51A или BRC1E52A/B - допълнителен).

Зададена точка може да се определи чрез стандартен жичен 
дистанционен контролер на Daikin. Дистанционно ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ може да се постигне чрез допълнителен адаптер KRP4A51.
Не трябва да се свързва външен DDC контролер. Натоварването при 
охлаждане се определя от реалната температура на всмукване на 
въздуха и зададената точка в контролера на Daikin.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Стая

Td

Ts

TR

Te
AHU

Стая

Td

Блок за 
управление 

на Daikin
EKEQFCB

Блок за 
управление 

на Daikin
EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E51A

BRC1D52
BRC1E51A

Ts

TR

Te

AHU

Стая

Td
Блок за 

управление 
на Daikin
EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

ВКЛ./ИЗКЛ.

Ts = Температура на засмуквания въздух
Td = Температура на нагнетявания въздух
Tr = Стайна температура
Te = Температура на изпарение
AHU = Въздухообработваща климатична камера
DDC = Контролер с цифров дисплей

* EKEQMCB (за приложение „Мулти“)

За да се повиши гъвкавостта при монтаж, се предлагат 3 типа системи за 
управление:

Възможности на управление за приложения при 
въздухообработващи климатични камери

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Възможност x

EKEQFCB

Необходим е DDC контролер, доставян на място
Регулиране на температурата чрез температура на засмукваният или нагнетявания въздух

Възможност у При използване на определена температура на изпарение, не може да се определя зададена точка чрез дистанционен 
контролер

Възможност z EKEQDCB 
EKFQMCB*

Чрез използване на жичен дистанционен контролер на Daikin BRC1D52, BRC1E51A или BRC1E52A/B 
Регулиране на температурата чрез температура на засмукваният въздух

BRC1E52A/B

BRC1E52A/B
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ВЕНТИЛАЦИЯ VAM150FA VAM250FA *VAM350FB *VAM500FB *VAM650FB *VAM800FB *VAM1000FB *VAM1500FB *VAM2000FB
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Режим на топлообмен Ном. При максимална скорост kW 0,116 0,141 -
Режим на байпас Ном. При максимална скорост kW 0,116 0,141 -

Ефективност по температура - 50 Hz При максимална скорост % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Ефективност по 
енталпия - 50 Hz

Охлаждане При максимална скорост % 58 61 58 58 60 61 61 61
Отопление При максимална скорост % 64 65 62 63 65 66 66 66

Режим на работа Режим на топлообмен / Режим на байпас / Режим на опресняване Режим на топлообмен / Режим на байпас / Режим на опресняване
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина) Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина)
Елемент на топлообмен Специално обработена хартия, която не гори Специално обработена хартия, която не гори
Размери Тяло Вис. x Шир. x Дълб. mm 285x776x525 301x828x816 364x1 004x868 364x1 004x1 156 726x1 514x868
Tегло Тяло kg 24 33 33 48 48 61 132 158
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост m³/h 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000
Режим на байпас При максимална скорост m³/h 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000

Вентилатор - външно статично налягане - 50 Hz При максимална скорост Pa 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Ниво на звуково 
налягане - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 / 34 33 / 34,5 34,5 / 35,5 36 / 37 36 / 37 39,5 / 41,5 40 / 42,5
Режим на байпас При максимална скорост dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 / 34 33,5 / 34,5 34,5 / 35,5 36 / 37 36 / 37 40,5 / 41,5 40 / 42,5

Работен диапазон Мин. °C по сух термо. -15 -15
Макс. °C по сух термо. 50 50
Относителна влажност % 80% или по-малко 80% или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване mm 100 150 200 250 350
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220 1~/50/60/220-240/220
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15 15

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни

 › Енергоспестяваща вентилация чрез рекуперация 
на топлина/студ от вътрешните помещения

 › Отлично решение за магазини, ресторанти или офиси, 
за които е необходима максимална площ на пода 
за мебели, декорация и приспособления

 › Свободно охлаждане, когато външната температура 
е по-ниска от вътрешната (напр. през нощта)

 › Нисък разход на електроенергия благодарение на 
постояннотокови инверторни вентилатори

 › Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация, 
като поддържа качеството на въздуха в помещенията 
със сензора за СО (допълнителен)

 › Може да се използва като самостоятелен 
агрегат или интегриран в система VRV

 › Широка гама от тела: Дебит на въздушния поток от 150 до 2 000 m³/h
 › Високоефективни филтри, налични в клас F6, F7, F8
 › Специално разработен рекуперативен топлообменник 

с високоефективна хартия (НЕР)
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Може да работи при под- и свръхналягане

Вентилация с рекуперация на топлината

Свеж външен въздух

Свеж въздух 
затоплен/охладен 
чрез рекуперацияВътрешен 

замърсен въздух

VAM-FA/FB

Изхвърлян замърсен 
въздух с отнета 

топлина чрез 
рекуперация
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Стандартна въздушна завеса Biddle

F: Свободно висящ модел, С: Касетъчен модел, R: Модел за ниша
(1) Благоприятно условие  |  (2) Нормално условие  |  (3) Неблагоприятно условие

 › Може да се свързва към термопомпа на ERQ 
 › ERQ е сред първите DX системи, подходящи 

за свързване към въздушни завеси
 › Свободно висящ модел (F): лесен монтаж върху стена
 › Период на изплащане на инвестицията за по-малко от 1,5 години 

в сравнение с монтиране на електрическа въздушна завеса
 › Лесен и бърз монтаж при намалени разходи, тъй като не са 

необходими допълнителни водни системи, котли и газови връзки
 › Максимална енергийна ефективност, произтичаща 

от почти нулево завихряне на низходящия поток, 
оптимизиран въздушен поток и приложение на модерна 
ректификационна технология на разпръскване

 › Около 85% ефективност при разпределение на въздуха, 
намаляваща значително както топлинните загуби, така и 
необходимия капацитет на отопление на вътрешното тяло

Малка Средна
СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE ЗА СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ ERQ

CYQS150DK80F 
*BN / *SN

CYQS200DK100F 
*BN / *SN

CYQS250DK140F 
*BN / *SN

CYQM100DK80F 
*BN / *SN

CYQM150DK80F 
*BN / *SN

CYQM200DK100F 
*BN / *SN

CYQM250DK140F 
*BN / *SN

Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Отопление Ном. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Delta T Входяща = стайна температура K 15 16 17 14 13 15
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006 BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Височина Тяло F/C/R mm 270 / 270 / 270 270 / 270 / 270

Широчина Тяло F/C/R mm 1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548 1 000 / 1 000 / 1 048 1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548
Дълбочина Тяло F/C/R mm 290 / 821 / 561 290 / 821 / 561

Необходим окачен таван > mm 420 420
Височина на врата Макс. m 2,3 (1)  / 2,15 (2) / 2,0  (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 
Широчина на врата Макс. m 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Tегло Тяло kg 66 83 107 57 73 94 108
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Отопление m³/h 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013
Ниво на звуково налягане Отопление dBA 49 50 51 50 51 53 54
Хладилен агент Тип R-410A R-410A
Тръбни съединения Течност(вън. д.)/ Газ 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0
Необходими принадлежности (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230 230

Голяма
СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ERQ CYQL100DK125F*BN / *SN CYQL150DK200F*BN / *SN CYQL200DK250F*BN / *SN CYQL250DK250F*BN / *SN
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Отопление Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Входяща = стайна температура K 15 14 12
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Височина Тяло F/C/R mm 370 / 370 / 370

Широчина Тяло F/C/R mm 1 000 / 1 000 / 1 048 1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548
Дълбочина Тяло F/C/R mm 745 / 745 / 745

Необходим окачен таван > mm 520
Височина на врата Макс. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Широчина на врата Макс. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Tегло Тяло kg 76 100 126 157
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Отопление m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750
Ниво на звуково налягане Отопление dBA 53 54 56 57
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност(вън. д.)/ Газ 9,52 / 16,0 9,52 / 16,0 9,52 / 22,0
Необходими принадлежности (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

CYQS/M/L-DK-F/C/R 

CYQM150DK80FSN

ERQ

ОТДЕЛНА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОХЛАЖДАНЕ

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА 
BIDDLE (CY)
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BRC944B2*/BRC1D52
Жично дистанционно управление
 › Таймер за програмиране:

• Дейности за пет дни могат да се задават, както следва:
 - Настройка: уредът е включен и се поддържа нормалната му работа
 - Изключване: уредът е изключен1

 - Oграничения: уредът е включен и мин./макс. контрол 
(виж ограничаване на работата за повече подробности)

 › Извън къщи (защита от замръзване): по време на отсъствие, 
вътрешната температура може да се поддържа на определено 
ниво. Тази функция също може да включи/изключи уреда

 › Лесна за употреба HRV функция, благодарение на въведения 
бутон за режим вентилация и скорост на вентилатора

 › Постоянно наблюдение на системата за повреди на общо  
80 компонента

 › Незабавно показване на мястото на проблема и състоянието
 › Намаление на времето и разходите за поддръжка

Екран
 › Работен режим1

 › Индикация за включено рециклиране на 
топлина (HRV) по време на работа

 › Контрол на смяна студено/топло
 › Индикация за централизирано управление
 › Индикация за групово управление
 › Зададена температура1

 › Посока на въздушен поток1

 › Програмирано време
 › Самодиагностика тест / работа
 › Скорост на вентилатора1

 › Индикация за замърсен филтър
 › Размразяване / горещ старт
 › Показване на код за грешка

ARC4*/BRC4*/BRC7*
Инфрачервено дистанционно

Работни бутони: ON / OFF (вкл./изкл.), старт / стоп на режим таймер, 
вкл.  / изкл. таймер, програмирано време, настройка на температурата, 
регулация посоката на въздушния поток (1), избор на работен режим, 
контрол на оборотите на вентилатора, нулиране на индикация за замърсен 
филтър (2), проверка тестване (2)/ работа (2)  
 
Екран: Работен режим, смяна на батерията, зададена температура, посока 
на въздушния поток (1), програмирано време, скорост на вентилатора, 
проверка / тестова работа  (2)

1. Неприложимо за FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
2. Само за FX** тела
3. За всички функции на дистанционното управление, виж ръководството 

за експлоатация

1 При BRC944B2 са налични само функции, маркирани с ‘1’ 

ARC*/BRC* Индивидуални системи за управление

BRC4*/BRC7*ARC466A1BRC1D52 BRC944B2
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Графично изображение на ориентировъчен 
разход на електроенергия

BRC1E52A/B Лесно за употреба дистанционно управление  
със съвременен дизайн

Серия от енергоспестяващи функции, 
които могат да бъдат избрани поотделно
 › Ограничение на температурен диапазон
 › Функция за намаляване на мощността
 › Връзка между сензора за присъствие и подовия сензор 

(предлага се при новата касета с кръгъл поток)
 › Индикатор за потребление в kWh
 › Автоматично рестартиране на зададена температура
 › Таймер за изключване

Ограничението на температурния 
диапазон избягва излишно 
отопление или охлаждане
Спестявайте енергия, като ограничите долния температурен 
диапазон в режим на охлаждане и горния температурен диапазон в 
режим на отопление.

Забележка : Предлага се и при режим на автоматично преминаване между охлаждане 

и отопление.

Индикаторът за потребление  
в kWh проследява вашия разход
Индикаторът за потребление в kWh показва ориентировъчния разход 
на електроенергия за последния ден/месец/година.

Други функции
 › Могат да се зададат до 3 независими програми, така че 

потребителят лесно да може сам да променя програмата през 
годината (напр. лято, зима, преходен сезон)

 › Възможност за отделно ограничаване на функции от менюто 
Лесно за използване: директен достъп до всички основни функции

 › Лесна настройка: ясен графичен потребителски интерфейс за 
разширени настройки от менюто

 › Часовник за реално време с автоматична настройка към лятно 
часово време

 › Вградено аварийно захранване: при спиране на 
електрозахранването, всички настройки остават запаметени до 
48 часа

 › Поддържа много езици 
 - английски, немски, холандски, испански, италиански, 

португалски, френски, гръцки, руски, турски, полски (BRC1E52A)
 - английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, румънски, 

словенски, български, словашки, сръбски, албански (BRC1E52B)

Спестете енергия
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Индивидуални системи за управление

Интегриране 
на RA, Sky Air, VRV и 

въздухообработващи 

климатични камери в 

домашни или 
сградни системи 
за управление

RTD-NET
 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на Sky Air, 

VRV, VAM и VKM

RTD-10
 › Разширено интегриране към сградна система за 

управление на VRV, Sky Air, VAM и VKM чрез: 
 - Modbus
 - Напрежение (0-10 V)
 - Съпротивление

 › Функция за режим на работа/готовност за сървърни 
помещения

RTD-20
 › Усъвършенствано управление на Sky Air, VRV, VAM/VKM и 

въздушни завеси
 › Дублирано или независимо зоново управление
 › Повишен комфорт с интегриране на сензор за CO

2
 за 

регулиране на обема на свежия въздух
 › Спестете текущи разходи чрез

 - предварителен/последващ и търговски режим
 - ограничение на зададена точка
 - цялостно изключване
 - пасивен инфрачервен сензор за адаптивна мъртва зона

RTD-HO
 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на Sky Air, 

VRV, VAM и VKM
 › Интелигентен контролер за хотелски стаи

RTD Интерфейс Modbus 

RTD-RA
 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на 

вътрешни тела за жилищно приложение
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Основни функции RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Размери В х Ш х Д mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22

Карта с ключ + контакт за прозорец 

Функция за намаляване на мощността  

Забрана или ограничение на функциите на дистанционното управление (ограничение на зададена точка, ...)    ** 

Modbus (RS485)     

Групово управление (1)    

Управление 0 - 10 V  

Контрол на съпротивление  

ИТ приложение  

Блокаж на отопление  

Изходящ сигнал (вкл./размразяване, грешка)  **** 

Приложение за търговия на дребно 

Секционно стайно управление 

Въздушна завеса *** *** 
 

Преглед на функциите

Функции за управление RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Вкл./Изкл. M,C M M,V,R M M*

Зададена точка M M M,V,R M M*

Режим M M M,V,R M M*

Вентилатор M M M,V,R M M*

Жалуз M M M,V,R M M*

Управление на регулираща клапа за HRV M M,V,R M

Функции за забрана/ограничение M M M,V,R M M*

Принудително термично изключване M

Функции за наблюдение RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Вкл./Изкл. M M M M M

Зададена точка M M M M M

Режим M M M M M

Вентилатор M M M M M

Жалуз M M M M M

RC температура M M M M

RC режим M M M M

Бр. тела M M M M

Неизправност M M M M M

Код за грешка M M M M M

Температура на възвратния въздух (Средна/Мин./Макс.) M M M M M

Аларма за филтър M M M M

Вкл. термостат M M M M M

Размразяване M M M M

Топлообм. вътр./външ. температура M M M M M

(1): Чрез комбинирани RTD-RA устройства



66

Централизираното управление на системата Sky Air може да 
се осъществи чрез 3 лесни за обслужване компактни блока 
за управление: централизирано дистанционно управление, 
обединено управление на включването/изключването и таймер за 
програмиране. Тези блокове за управление може да се използват 
самостоятелно или в комбинация, където 1 група = няколко (до 16) 
вътрешни тела в комбинация и 1 зона = няколко групи в комбинация.
Централизираното дистанционно управление е идеално 
за търговски сгради, които се дават под наем с произволно 
разпределение на наемателите, и дава възможност за разделяне на 
вътрешните тела на групи по наематели (зоново разпределение). 
Таймерът за графика програмира графика и условията за работа на всеки 
наемател, а управлението може лесно да се върне в първоначалното си 
състояние съобразно променящите се изисквания.

DCS302C51
Централизирано 
дистанционно управление

Осигурява индивидуално управление 
на 64 групи (зони) вътрешни тела. 

• могат да се управляват максимум 64 
групи (128 вътрешни тела, макс. 10 
външни тела)

• могат да се управляват максимум 128 
групи (128 вътрешни тела, макс. 10 
външни тела) чрез 2 централизирани 
дистанционни управления на 
различни места

• зоново управление
• групово управление
• показване на кода на неизправността
• максимална дължина на 

проводниците 1 000 m (общо: 2 000 m)
• разширена функция на таймера

DCS301B51
Обединено управление на 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Осигурява едновременно и 
индивидуално управление на 16 групи 
вътрешни тела.

• могат да се управляват максимум 
16 групи (128 вътрешни тела)

• могат да се използват 2 дистанционни 
управления на отделни места 

• индикатор за работното състояние 
(нормална работа, аларма)

• индикатор за централизирано 
управление

• максимална дължина на 
проводниците 1 000 m (общо: 2 000 m)

DST301B51
Таймер за програмиране 

Дава възможност за програмиране на 
64 групи.

• могат да се управляват максимум 
128 вътрешни тела

• 8 вида седмична програма 
• максимум 48 часа аварийно 

захранване
• максимална дължина на 

проводниците 1 000 m (общо: 2 000 m)

Централизирани системи за управление

DST301B51DCS301B51DCS302C51
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DTA113B51

DCS601C51

Основно решение за управление на Sky Air и VRV

 › Функция за въртене
 › Функция за работа  

в авариен режим

До 4 тела / 1 адаптер

DS-NET адаптер
DTA113B51

Езици
 › Английски
 › Френски
 › Немски
 › Италиански
 › Испански
 › Холандски
 › Португалски

План на системата
 › Могат да се управляват 

до 64 вътрешни тела
 › Сензорен панел (пълноцветен 

течно-кристален дисплей  
чрез икони)

Управление
 › Лесно управление на 

консумацията на електричество
 › Разширена функция за 

протеклите процеси

Управление
 › Индивидуално управление 

(настройка, старт/стоп, 
скорост на вентилатора)  
(макс. 64 групи/вътрешни тела)

 › График за отлагане
 › Разширена функция 

за програмиране 
(8 програми, 17 модела)

 › Адаптивно групиране по зони
 › Ежегодна програма
 › Управление на аварийното 

спиране при пожар
 › Управление на блокировката
 › Разширена функция за 

наблюдение и управление на HRV
 › Aвтоматично превключване 

на охлаждането / отоплението
 › Оптимизиране на отоплението
 › Температурни ограничения
 › Сигурност на паролата: 3 нива 

(общо, административно 
и сервизно)

 › Бързо избиране и пълен контрол
 › Проста навигация

Наблюдение
 › Визуализация чрез 

графичен потребителски 
интерфейс (GUI)

 › Функция за смяна на иконата 
на цветния дисплей

 › Режим на работа на 
вътрешните тела

 › Индикация за замърсен филтър
 › Мулти PC

Технико-икономически 
анализ
 › Функция за свободно 

охлаждане
 › Икономии на труд
 › Лесен монтаж
 › Компактно тяло: монтаж 

в малко пространство
 › Обща икономия на енергия

Отворен интерфейс
 › Възможна е връзка с контролер 

на трета страна [домотика, 
BMS (система за управление 
на сграда) и др.] чрез отворен 
интерфейс (опция http)

Може да се свърже с
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air (чрез интерфейсен 

адаптер)
 › Сплит (чрез интерфейсен 

адаптер)

Подробно и лесно наблюдение и работа на VRV системи 
(макс. 64 групи вътрешни тела)

Градска линия

Система за сервизно 

обслужване на 

климатична техника 

по интернет

контролер на трета страна [домотика, 

BMS (система за управление на сграда) и др.]

Ethernet 

DIII-NET

Входен контакт за принудително изключване

Вграден 

модем

Противопожарна аларма

Вътрешни тела

BRC1D52

DCS601C51

HRV
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DCM601A51

До 2 560 стаи

~

~

DCM601A51

Интегриране с 
интелигентни решения 
за управление

Противопожарна 
аларма

Електромер за 
kWh 

Достъп до интернет

Достъп до интернет

Съобщение за 
неизправност по 
електронна поща

Система за сервизно обслужване 
на климатична техника по 

интернет

Линия DIII-NET

Допълнителна линия за 
адаптори към iTM

Di/Pi порт

Di/Pi линия
Макс. 200 m

Вътрешен модем 
(допълнително)

Макс. 64 групи

Макс. 7 адаптера

LAN

Телефонна линия

LAN

USB памет

Интернет
Intranet

Помпа СензорОсветление Вентилатор

Към един отделен iTM 
интегратор могат да 
се свържат максимум 
5 intelligent Touch Manager.

iTM интегратор
(DCM601A53)

WAGO  
интерфейс

Входно-изходен 
модул

Входно-изходен 
модул

Входно-изходен 
модул

Преглед на системата

вътрешни тела HRV

DCM601A52

КОНЦЕНТРАТОР
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Лесна за употреба
 › Интуитивен потребителски интерфейс
 › Визуално схематично изображение и директен достъп до 

главните функции на вътрешното тяло
 › Всички функции са директно достъпни чрез сензорен екран 

или чрез уеб интерфейс

Гъвкавост
 › По размер: модулна конструкция за използване при малки до 

големи приложения
 › По интегриране: от отделно управление на климатик до малка 

система за управление на сграда с интегриране на управление 
на осветление, помпи, ...чрез Вход/Изход на WAGO

Интелигентно управление на енергия
Инструментите за интелигентно управление на енергията 
позволяват наблюдение дали енергопотреблението е според 
плана и спомагат за откриване на всеки ненужен разход на 
енергия, като по този начин се увеличава ефективността.

Лесно обслужване и въвеждане в 
експлоатация
Извършвайте проверката на съдържанието на хладилния агент 
от разстояние и в най-удобното за вас време, като така няма да 
се налага посещение на място. Същевременно повишавате и 
нивото на удовлетворение на клиентите, тъй като няма 
прекъсване на климатизацията през работно време.

Преглед на функциите

Езици
 › Английски
 › Френски
 › Немски
 › Италиански
 › Испански
 › Холандски
 › Португалски

Управление
 › Достъп до интернет
 › Пропорционално разпределение на 

мощността (допълнително)
 › История на процесите (неизправности, 

работни часове, ...)
 › Интелигентно управление на енергия

 -  наблюдение дали енергопотреблението 
е според плана 

 -  откриване на всеки ненужен разход на 
енергия

 › Функция за намаляване на мощността
 › Плавна температура

План на системата
 › Могат да се управляват групи до 

2 560 тела (ITM plus интегратор + 
7 iPU (вкл. iTM адаптер)

 › Ethernet TCPIP

Управление
 › Индивидуално управление (2 560 групи)
 › Настройка за програмиране (седмична 

програма, годишен календар, сезонна 
програма)

 › Управление на блокировката
 › Ограничение на зададената точка
 › Температурни ограничения

WAGO интерфейс
 › Модулно интегриране на 

оборудване от 3-та страна
 - WAGO куплунг (интерфейс 

межди WAGO и Modbus)
 - Di модул
 - Do модул
 - Ai модул
 - Термисторен модул

Гъвкавост по размер:
64 до 2 560 групи

DCM601A51



70

KLIC-DD И KLIC-DI KNX интерфейс

KLIC-DD Размер 90x60x35 mm KLIC-DI Размер 45x45x15 mm

Сплит Sky Air VRV
ОСНОВНО УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ./ИЗКЛ.   
Режим Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено
Температура   
Нива на оборотите на вентилатора 3 или 5 + автоматично 2 или 3 2 или 3
С въртене Спиране или движение Спиране или движение Въртящи или неподвижни положения (5)

РАЗШИРЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Обработка на грешки Грешки в комуникация, грешки на уред на Daikin
Сценарии   
Автоматично изключване   
Ограничение на температура   
Първоначална конфигурация   
Конфигурация на главен и подчинен  

 

Интегриране на сплит, Sky Air и VRV системи в 
домашни/сградни системи за управление 

Домотика 
контролер

управление на щори

къща

Ко
нц

еп
ци

я
Ко

нц
еп

ци
я

Домотика 
контролер

Свързване на сплит вътрешни тела с KNX интерфейс за домашна автоматизирана система

Свързване на вътрешни тела на Sky Air / VRV с KNX интерфейс за интегриране със сградни системи 
за управление

НАСТРОЙКА НА KNX ИНТЕРФЕЙС

Интегрирането на вътрешни тела на Daikin чрез KNX интерфейс позволява наблюдение и управление на няколко устройства 
като осветление и щори от един централен контролер. Една особено важна функция е възможността за програмиране на 
„сценарий“, като например „излизане от дома“, при който крайният потребител избира серия от команди, които да бъдат 
изпълнени едновременно, след като е избран сценарият. Така например, при „излизане от дома“, климатикът се изключва, 
осветлението се изключва, щорите се спускат и алармата се включва.

осветление

осветление

управление на щори

магазин

KNX ИНТЕРФЕЙС ЗА

Протокол на интерфейс 
на Daikin/ KNX

Протокол на интерфейс 
на Daikin/ KNX

ТВ

ТВ
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Интегриране на VRV към отворена мрежа 
LonWorks за наблюдение и контрол на 
функциите

 › Интерфейс за Lon връзка 
към LonWorks мрежи

 › Връзка чрез Lon протокол 
(усукана двойка проводници)

 › 64 тела, които могат да се 
свързват чрез DMS-IF

 › Неограничена големина на обекта
 › Бърз и лесен монтаж

Противопожарна 
алармена система

Сигурност

ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КОНТРОЛНА 

МРЕЖА

адаптер

Lon-взаимодействие

Lon-взаимодействие

Lon-точка Lon-точка

ET
H

ER
N

ET
 (T

CP
/IP

)

адаптер

DMS504B51

Локален контрол

DIII-NET

Външно тяло 
на Sky Air 

VAM

Дистанционно 
управление

КЛИМАТИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА DAIKIN

DMS504B51

 › PPD данните са налични в 
сградната система за управление

 › Интерфейс за сградна 
система за управление

 › Връзка чрез BACnet протокол 
(връзка чрез Ethernet) 

 › 256 тела могат да се свържат чрез 
BACnet връзка за комуникация

 › Неограничена големина на обекта
 › Лесен и бърз монтаж BA

CN
ET

 / 
ET

H
ER

N
ET

Противопожарна аларма Сигурност

Локален 
контрол

DIII-NET

Външно тяло 
на Sky Air 

Дистанционно 
управление

КЛИМАТИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА DAIKIN

Устройство за захранване

Помпа Осветление Асансьор

VAM

DAM602B51/52

Вградена система за управление за 
безпроблемно свързване между VRV и 
сградни системи за управление.

ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КОНТРОЛНА 

МРЕЖА

LON BMS

BACnet интерфейс

LonWorks интерфейс

BACnet връзка за комуникация

LonWorks връзка за комуникация
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Безжичен датчик за стайна температура

Лесен и гъвкав монтаж

 › Точно отчитане на температурата, благодарение на гъвкава възможност за поставяне  
на датчика

 › Няма нужда от окабеляване 
 › Няма нужда от пробиване на отвори
 › Идеален за обновяване на дома

Диаграма на свързване Вътрешно тяло Daikin PCB (пример - FBQ-C8)

Електрозахранване –  

X35

Датчик за въздух –  

X16A

RF ПРЕДАВАТЕЛRF ПРИЕМНИК

 › Показанията за стайна температура се изпращат до вътрешното тяло на всеки 90 секунди или ако температурната  
разлика е 0,2°C или по-голяма.

КОМПЛЕКТ БЕЗЖИЧЕН ДАТЧИК ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА (K.RSS)
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА БЕЗЖИЧЕН ДАТЧИК ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА

Размери mm 50 x 50 ø 75
Tегло g 40 60

Електрозахранване 16 VDC, макс. 20 mA НЯМА

Експлоатационен живот на батерията НЯМА +/- 3 години

Тип на батерията НЯМА 3-волтова литиева батерия

Максимален диапазон m 10

Работен диапазон °C 0~50

Комуникация
Тип RF

Честота MHz 868,3

Спецификации

KRCS01-1
KRCS01-4

Жичен датчик за стайна температура

 › Точно отчитане на температурата, благодарение на 
гъвкава възможност за поставяне на датчика

Размери (В х Ш) mm 60 x 50

Tегло g 300

Дължина на разклонителен кабел m 12

Спецификации

K.RSS
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Адаптери PCB – опростени решения за уникални изисквания
Други устройства за интегриране 

(E)KRP1B*

адаптер за 
кабели

 › Улеснява интегриране на допълнителни отоплителни уреди, овлажнители, 
вентилатори, регулираща клапа

 › Захранван и монтиран при вътрешното тяло

KRP2A*/
KRP4A*

Жичен адаптер 
за електрически 

приложения

 › Дистанционно пускане и спиране на до 16 вътрешни тела (1 група) (KRP2A* чрез P1 P2)
 › Дистанционно пускане и спиране на до 128 вътрешни тела (64 групи) (KRP4A* чрез F1 F2) 
 › Показание за аларма / изключване при пожар
 › Дистанционно регулиране на зададена точка за температура

Адаптерите PCB на Daikin предлагат опростени решения за уникални изисквания. Те са нискотарифни опции, които задоволяват 
изискванията на опростеното управление и могат да се използват за едно или няколко тела.

 › Нискотарифна опция за удовлетворяване на изискванията на  
опростеното управление.

 › Разработена за едно или няколко тела

Концепция и 
предимства
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БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ ВЕНТИЛАЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЯ 
НА ТОПЛИНАТА

ЗА ERQ

EKEQDCB EKEQFCB VAM 150~2 000

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E51A/B
Стандартен жичен дистанционен контролер с пълнотекстов 
интерфейс и подсветка

  

BRC1D52
Базов жичен дистанционен контролер със седмичен таймер   

BRC301B61
Жичен дистанционен контролер за HRV - - 

BRP4A50
Комплект за управление на допълнителен нагревател на 3-та страна - - 

KRP50-2
Адаптер PCB за управление на овлажнител на 3-та страна/ за изходящ 
работен сигнал

- - 

Външен жичен термодатчик KRCS01-1 - -

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи 
контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140 Ω KRP4A51 - -

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление 
(контролира 1 цяла система) - - KRP2A61

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A61 Попитайте представителя на Daikin -

Монтажна кутия / крепежна планка за адаптери PCB - - KRP1B93

Връзка към централизирано управление - - Стандартна

ТЕРМОПОМПЕНИ ИНВЕРТОРНИ КОМПРЕСОРНО-КОНДЕНЗАТНИ АГРЕГАТИ

ERQ 100~140 AV1 ERQ 125 AW1 ERQ 200~250 AW1

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

KRC19-26A6
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на 
цяла система от термопомпен тип или една BS-кутия на система за 
рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и работа само на 
вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

  

KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло   

Д
ру

ги

Комплект за централна дренажна вана
Монтира се към долната част на външното тяло и събира източената 
вода от всички изходящи отвори за конденза на дъното в един отвор. 
В студени региони трябва да се подгрява от допълнителен нагревател, 
за да не се позволи на източваната вода да замръзне в дренажната вана.

- KWC26B160 KWC26B280

RXYSQ

Външен контролен адаптер за външно тяло
Позволява активиране на работа с ниско ниво на шум и три нива на 
ограничаване на потреблението чрез външни сухи контакти. Свързва 
се към линия за комуникация F1/F2 и изисква електрозахранване от 
вътрешно тяло.

DTA104A53/61/62

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло 

Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

KRC19-26A6
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла 
система от термопомпен тип или една BS-кутия на система за рециклиране 
на топлина между охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. 
Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.



KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло 

Сензори и други устройства
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Жично дистанционно управление BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) ARCWB BRC1D528 / BRC1E52A (3) - BRC1E52B (4)(9)

BRC1D52 / 
BRC1E52A 

(3)     
BRC1E52B 

(4)

BRC1D52 / BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) -

Безжично дистанционно управление + декоративен панел - - ADP125A - - - -

I-touch контролер DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51 - DCS601C51(2) -

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC7FA532F (5) BRC7FA532F (5) - BRC7E530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9) - BRC4C65 -

Опростено дистанционно управление BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 -

Дистанционно управление за използване в хотели BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 -

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 - DCS302B51 - DCS302C51 -

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 - DCS301B51 -

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 - DST301B51 - DST301B51 -

Адаптер за окабеляване (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) - - - - - KRP1B54 -

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) - KRP1B57/KRP4A53 (6) - KRP4A51/KRP2A51 -

Интерфейсен адаптер за Sky Air - - - - - DTA112B51 -

Монтажна кутия за адаптер PCB KRP1H98 (5) KRP1H98 (5) - KRP1B101 - - -

Сензор за дистанционното KRCS01-4   KRCS01-4 - KRCS01- 4 - KRCS01-1 -

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKRORO2 EKRORO4 (TBC) - EKRORO2 - EKRORO3 -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212A - - - - -

Адаптер за кабели (часов таймер) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) - EKRP1B2 EKRP1B2 - -

Опции PCB за външен електрически нагревател, овлажнител и/или часов таймер - - - - - EKRP1B2A (7) -

Забележки
(1) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCВ
(2) Необходим е интерфейсен адаптер за серия Sky Air(DTA112B51)
(3) Включени са следните езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски, полски
(4) Включва следните езици: английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, румънски, словенски, български, словашки, сръбски, албански.
(5) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140*G
(6) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB(KRP1B101)
(7) Електрическият нагревател, овлажнителя и часовия таймер се доставят на място. Тези части не трябва да се монтират в оборудването.
(8) Сензорната функция не е налична
(9) Функцията за жалузи с независимо управление не е налична

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFP551K160 - KAFQ441B160 - - -

Уплътнение за нагнетателен изход KDBHQ55B140 (4) KDBHQ55B140 (4) - KDBHQ44BA60/BDBHQ44C60 - - -

Декоративен панел BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) - BYFQ60B2/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6) - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D -

Декоративен панел + безжично дистанционно управление - - ADP125A - - - -

Комплект за приток на свеж въздух (тип „директен монтаж“) KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) - KDDQ44XA60 - - -

Ограничител за декоративен панел - - - KDBQ44B60 - - -

Окомплектовка за сензор BRYQ140A (5) BRYQ140A (5) - BRYQ60AW/BRYQ60AS (7) - - -
Забележки
(1) BYCQ140DW има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140DW в среда, изложена на концентрация на прах.
(2) За контрол на BYCQ140DG е необходим контролер BRC1E*
(3) BYCQ140DG е съвместим само с RZQ(G), RZQS(G) на Sky Air; всички външни агрегати на VRV, Сплит RKS, RXS
(4) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140DG
(5) Сензорната окомплектовка може да работи само с BRC1E52A/B
(6) BYFQ60B2 = Предишен дизайн, BYFQ60CW = Бял, BYFQ60CS = Сив
(7) BRYQ60AW = Бял, BRYQ60AS = Сив
(8) И двете части на окомплектовката за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат. 

Опции и принадлежности - 
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Жично дистанционно управление BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) ARCWB BRC1D528 / BRC1E52A (3) - BRC1E52B (4)(9)

BRC1D52 / 
BRC1E52A 

(3)     
BRC1E52B 

(4)

BRC1D52 / BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) -

Безжично дистанционно управление + декоративен панел - - ADP125A - - - -

I-touch контролер DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51 - DCS601C51(2) -

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC7FA532F (5) BRC7FA532F (5) - BRC7E530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9) - BRC4C65 -

Опростено дистанционно управление BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 -

Дистанционно управление за използване в хотели BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 -

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 - DCS302B51 - DCS302C51 -

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 - DCS301B51 -

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 - DST301B51 - DST301B51 -

Адаптер за окабеляване (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) - - - - - KRP1B54 -

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) - KRP1B57/KRP4A53 (6) - KRP4A51/KRP2A51 -

Интерфейсен адаптер за Sky Air - - - - - DTA112B51 -

Монтажна кутия за адаптер PCB KRP1H98 (5) KRP1H98 (5) - KRP1B101 - - -

Сензор за дистанционното KRCS01-4   KRCS01-4 - KRCS01- 4 - KRCS01-1 -

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKRORO2 EKRORO4 (TBC) - EKRORO2 - EKRORO3 -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212A - - - - -

Адаптер за кабели (часов таймер) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) - EKRP1B2 EKRP1B2 - -

Опции PCB за външен електрически нагревател, овлажнител и/или часов таймер - - - - - EKRP1B2A (7) -

Забележки
(1) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCВ
(2) Необходим е интерфейсен адаптер за серия Sky Air(DTA112B51)
(3) Включени са следните езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски, полски
(4) Включва следните езици: английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, румънски, словенски, български, словашки, сръбски, албански.
(5) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140*G
(6) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB(KRP1B101)
(7) Електрическият нагревател, овлажнителя и часовия таймер се доставят на място. Тези части не трябва да се монтират в оборудването.
(8) Сензорната функция не е налична
(9) Функцията за жалузи с независимо управление не е налична

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFP551K160 - KAFQ441B160 - - -

Уплътнение за нагнетателен изход KDBHQ55B140 (4) KDBHQ55B140 (4) - KDBHQ44BA60/BDBHQ44C60 - - -

Декоративен панел BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) - BYFQ60B2/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6) - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D -

Декоративен панел + безжично дистанционно управление - - ADP125A - - - -

Комплект за приток на свеж въздух (тип „директен монтаж“) KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) - KDDQ44XA60 - - -

Ограничител за декоративен панел - - - KDBQ44B60 - - -

Окомплектовка за сензор BRYQ140A (5) BRYQ140A (5) - BRYQ60AW/BRYQ60AS (7) - - -
Забележки
(1) BYCQ140DW има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140DW в среда, изложена на концентрация на прах.
(2) За контрол на BYCQ140DG е необходим контролер BRC1E*
(3) BYCQ140DG е съвместим само с RZQ(G), RZQS(G) на Sky Air; всички външни агрегати на VRV, Сплит RKS, RXS
(4) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140DG
(5) Сензорната окомплектовка може да работи само с BRC1E52A/B
(6) BYFQ60B2 = Предишен дизайн, BYFQ60CW = Бял, BYFQ60CS = Сив
(7) BRYQ60AW = Бял, BRYQ60AS = Сив
(8) И двете части на окомплектовката за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат. 
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C

Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
I-touch контролер DCS601C51 - DCS601C51 - -

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC4C65 - BRC7EB518 BRC7G53 BRC7C58 (6)

Опростено дистанционно управление - BRC2C51 - -

Дистанционно управление за използване в хотели - BRC3A61 - -

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 

Адаптер за окабеляване (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) KRP1C64 KRP1B54 - - -

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP4A51 KRP4A51 (1) KRP1B54 / KRP4A52(1) KRP4A53 (1)

Интерфейсен адаптер за Sky Air (2) - DTA112B51 - - -

Монтажна кутия за адаптер PCB - KRP4A93 KRP1D93A KRP1B97

Сензор за дистанционното KRCS01-4B - KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKRORO3 EKRORO - EKRORO4 EKRORO5

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) - KJB311A KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) - KJB212A KJB212A KJB212A

Опции PCB за външен електрически нагревател, овлажнител и/или часов таймер EKRP1B2 EKRP1B2 - - -

Монтажна планка за адаптер PCB KRP4A96 - - - -

Забележки
(1) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCВ
(2) Необходим е интерфейсен адаптер за серия Sky Air(DTA112B51)
(3) Включени са следните езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски, полски
(4) Включва следните езици: английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, румънски, словенски, български, словашки, сръбски, албански.
(5) Електрическият нагревател, овлажнителя и часовия таймер се доставят на място. Тези части не трябва да се монтират в оборудването.
(6) С инфрачервеният дистанционен контролер не може да се регулира управлението на отделните жалузи и автоматичното регулиране на въздушния поток.

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FAQ-140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 - KAFP551K160 KAFJ95L160

Помпа за конденз - K-KDU572EVE - - - - -

Г-образен комплект тръби (посока нагоре) - - KHFP5N63 KHFP5N63 KHFP5N160 - - -

Уплътнение за нагнетателен изход - - - KHFP5N63 - KDBHP49B140 -

Декоративен панел за издухване - - - - - KDBTP49B140 -

Декоративен панел BYBS125D (1) - - - - - -

Допълнителен декоративен панел EKBYBSD - - - - - -

Шумов филтър - KEK26-1A - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K140A - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух (тип „директен монтаж“) - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - -

Забележки
(1) Опцията за декоративен панел EKBYBSD е необходима за директно закрепване на декоративния панел на тялото.

ВЪНШНИ ТЕЛА RZQ(S)G125L(7)V1/LY1 RZQ(S)G100L(7)V1/LY1 | RZQ(S)G125L(7)V1/LY1 RZQ(S)G140L(7)V1/LY1 AZQS71AV1/AY1 AZQS125AV1/AY1 AZQS140AV1/AY1 RZQ200C RZQ250C 

Централен извод за конденз - EKDK04 KWC26B280 

Разклонителна тръба за хладилен 
агент

За двойни - - KHRQ22M20TA

За тройни KHRQ127H - - KHRQ250H7

За сдвоени двойни - KHRQ127H (x3)- - - KHRQ22M20TA(x3)

Адаптерен комплект - KRP58M51 KRP58M51

Нагревател на дъното срещу замръзване на конденза - - -

Забележки
(1) Нагревателят на дъното срещу замръзване на конденза се предлага само за модели RZQG*
(2) За комбинация на RZQ(S)G71L7V1B и EKBPH140L7 е необходимо да се използва адаптера KRP58M51 за свързване с нагревателя на дъното срещу замръзване.
(3) За RZQG71-140L7Y1B/RZQSG100-140L7Y1B в комбинация FCQG35-71F и FCQHG71F, използвайте разклонителната тръба за хладилен агент, посочена в скоби.

  

Опции и принадлежности - 
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C

Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
I-touch контролер DCS601C51 - DCS601C51 - -

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC4C65 - BRC7EB518 BRC7G53 BRC7C58 (6)

Опростено дистанционно управление - BRC2C51 - -

Дистанционно управление за използване в хотели - BRC3A61 - -

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 

Адаптер за окабеляване (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) KRP1C64 KRP1B54 - - -

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP4A51 KRP4A51 (1) KRP1B54 / KRP4A52(1) KRP4A53 (1)

Интерфейсен адаптер за Sky Air (2) - DTA112B51 - - -

Монтажна кутия за адаптер PCB - KRP4A93 KRP1D93A KRP1B97

Сензор за дистанционното KRCS01-4B - KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKRORO3 EKRORO - EKRORO4 EKRORO5

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) - KJB311A KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) - KJB212A KJB212A KJB212A

Опции PCB за външен електрически нагревател, овлажнител и/или часов таймер EKRP1B2 EKRP1B2 - - -

Монтажна планка за адаптер PCB KRP4A96 - - - -

Забележки
(1) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCВ
(2) Необходим е интерфейсен адаптер за серия Sky Air(DTA112B51)
(3) Включени са следните езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски, полски
(4) Включва следните езици: английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, румънски, словенски, български, словашки, сръбски, албански.
(5) Електрическият нагревател, овлажнителя и часовия таймер се доставят на място. Тези части не трябва да се монтират в оборудването.
(6) С инфрачервеният дистанционен контролер не може да се регулира управлението на отделните жалузи и автоматичното регулиране на въздушния поток.

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FAQ-140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 - KAFP551K160 KAFJ95L160

Помпа за конденз - K-KDU572EVE - - - - -

Г-образен комплект тръби (посока нагоре) - - KHFP5N63 KHFP5N63 KHFP5N160 - - -

Уплътнение за нагнетателен изход - - - KHFP5N63 - KDBHP49B140 -

Декоративен панел за издухване - - - - - KDBTP49B140 -

Декоративен панел BYBS125D (1) - - - - - -

Допълнителен декоративен панел EKBYBSD - - - - - -

Шумов филтър - KEK26-1A - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K140A - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух (тип „директен монтаж“) - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - -

Забележки
(1) Опцията за декоративен панел EKBYBSD е необходима за директно закрепване на декоративния панел на тялото.

ВЪНШНИ ТЕЛА RZQ(S)G125L(7)V1/LY1 RZQ(S)G100L(7)V1/LY1 | RZQ(S)G125L(7)V1/LY1 RZQ(S)G140L(7)V1/LY1 AZQS71AV1/AY1 AZQS125AV1/AY1 AZQS140AV1/AY1 RZQ200C RZQ250C 

Централен извод за конденз - EKDK04 KWC26B280 

Разклонителна тръба за хладилен 
агент

За двойни - - KHRQ22M20TA

За тройни KHRQ127H - - KHRQ250H7

За сдвоени двойни - KHRQ127H (x3)- - - KHRQ22M20TA(x3)

Адаптерен комплект - KRP58M51 KRP58M51

Нагревател на дъното срещу замръзване на конденза - - -

Забележки
(1) Нагревателят на дъното срещу замръзване на конденза се предлага само за модели RZQG*
(2) За комбинация на RZQ(S)G71L7V1B и EKBPH140L7 е необходимо да се използва адаптера KRP58M51 за свързване с нагревателя на дъното срещу замръзване.
(3) За RZQG71-140L7Y1B/RZQSG100-140L7Y1B в комбинация FCQG35-71F и FCQHG71F, използвайте разклонителната тръба за хладилен агент, посочена в скоби.
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Климатизация

1) номиналният капацитет на охлаждане се базира на:

Температурата на закрито 27°C по сух термометър/19°C по мокър термометър

Температурата на открито 35°C по сух термометър

Дължината на тръбопровода за охлаждащ агент 7,5 m

Разлика в нивата 0 m

2) номиналният капацитет на отопление се базира на:

Температурата на закрито 20°C по сух термометър

Температурата на открито 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър

Дължината на тръбопровода за охлаждащ агент 7,5 m

Разлика в нивата 0 m

Електрозахранване
V1 = 1~, 220-240 V, 50 Hz

VE = 1~, 220-240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz*

W1 = 3 N~, 400 V, 50 Hz

Условия на измерване

* За VE електрозахранване, в този каталог са показани само данни при 1~, 220-240 V, 50 Hz

Шумовото налягане се измерва с микрофон на известно разстояние от уреда. То е относителна стойност, зависеща от разстоянието и 
акустичната среда (условия за измерване: моля, прочетете техническите справочници). 
Силата на звука е абсолютна стойност, показваща „силата“, която генерира един източник на звук.
За по-подробна информация, моля, направете справка в нашите технически справочници.
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Предимства

Други функции

Работа на двойни/тройни/сдвоени
Към един тип външно тяло могат да се свържат 2, 3 или 4 вътрешни тела, дори 
ако те са с различен капацитет. Всички вътрешни тела работят в еднакъв режим 
(охлаждане или отопление) от едно дистанционно управление.

Автоматично рестартиране
След спиране на електрозахранването уредът се рестартира автоматично с 
първоначалните си настройки.

VRV за жилищно приложение
Към един тип външно тяло могат да се свържат до 9 вътрешни тела (дори с 
различен капацитет и до клас 71). Всички вътрешни тела могат да работят 
поотделно в рамките на един и същ режим.

Самодиагностика
Опростява поддръжката чрез показване на системни неизправности или 
дефекти при работа.

Приложение на мулти модели
Към един тип външно тяло могат да се свържат до 5 вътрешни тела (дори с 
различен капацитет). Всички вътрешни тела могат да работят поотделно в 
рамките на един и същ режим.

Комплект дренажна помпа
Улеснява отвеждането на конденза от вътрешното тяло.

Пречистване на въздух

Въздушен филтър
осигурява постоянно подаване на чист въздух, като отстранява атмосферния 
прах.

Дистанционно управление и таймер
Седмичен таймер
Таймерът може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за 
деня или за седмицата

Жично дистанционно управление
Жично дистанционно управление за пускане, спиране и регулиране на 
климатика от разстояние.

Инфрачервено дистанционно
Инфрачервено дистанционно управление с течнокристален дисплей за пускане, 
спиране и регулиране на климатика от разстояние.

Централизирано управление
Централизирано управление за пускане, спиране и регулиране на няколко 
климатика от една централна точка.

Предотвратяване на замърсяване на тавана
Специална функция не позволява твърде дълго издухване в хоризонтално 
положение, за да се предотврати замърсяване на тавана.

Автоматично вертикално въртене на жалузите
Възможност за избор на автоматично въртене на въздухоизпускателните жалузи 
за равномерно разпределение на въздушния поток и температурата.

Степени на оборотите на вентилатора 
Позволява избиране на зададен брой обороти на вентилатора.

Въздушен поток

Икони „Ние се грижим“
Предотвратяване на течение
При начало на отопление или когато термостатът е изключен, посоката на въздушния поток 
се задава хоризонтално, а вентилаторът е на ниски обороти, за да не се позволи създаване на 
течение. След затопляне, освобождаването и оборотите на вентилатора се задават по желание.

Автоматична смяна на охлаждане/отопление 
Автоматично избира режим на охлаждане или отопление, за да се достигне 
зададената температура
(само термопомпени типове).

Работят изключително тихо
Вътрешните тела на Daikin са почти безшумни. Също така външните тела със 
сигурност няма да смущават тишината и покоя на вашите съседи.

Комфорт

Суха програма
Позволява намаляване на нивата на влажност без промени в стайната 
температура.

Контрол на влажността

Инверторна технология
В комбинация с инверторно управляеми външни тела

Режим на работа при напускане на дома
По време на отсъствие, вътрешната температура може да се поддържа на 
определено ниво.

Самопочистващ се панел
Филтърът в самопочистващия се декоративен панел автоматично се почиства 
веднъж дневно. Опростена поддръжка означава оптимална енергийна ефективност 
и максимален комфорт без нужда от скъпо или трудоемко обслужване.

Само вентилатор
Климатикът може да се използва като вентилатор, издухващ въздух без 
охлаждане или отопление.

INVERTER

Сезонна ефективност, интелигентно използване на енергията
Сезонната ефективност дава по-реалистично показание колко ефективно 
работят климатиците през целия отоплителен или охладителен сезон
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Забележки
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3/4  kW 

1/4  kW 

+ 4/4  kW 

Термопомпите  „въздух-въдух“ използват 80% от своята енергия от възобновими 
източници: външният въздух, който е както възобновим, така и неизчерпаем*. 
Разбира се, термопомпите използват и електричество за работа на системата, 
но постепенно това електричество също може да се генерира от възобновими 
източници (слънчева енергия, енергия от вятъра, енергия от вода, биомаса). 

 * Цели на ЕС, COM (2008) 30

температура на 
външната среда

енергия

електричество

Термопомпена технология 
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За Daikin
Daikin има световна репутация, базирана на почти 90 години опит в успешното производство на висококачествено климатично 
оборудване за промишлени, търговски и жилищни цели.

Качеството на Daikin
Качеството на Daikin, което предизвиква най-голямо уважение, произтича от прецизността на дизайна, производството и 
изпитанията, както и на следпродажбеното обслужване. За тази цел, всеки детайл се подбира грижливо и се подлага на строги 
изпитания, за да се провери неговия принос за качеството и надеждността на продукта.



 

ПРОДУКТОВА ГАМА SKY AIR 

ТЪРГОВСКИ КАТАЛОГ

 

 

 

 

 

Сезонна ефективност, интелигентно използване на енергията 
Сезонната ефективност е мярка, предписана от Европейския съюз, за оптимизиране на потреблението 
на енергия. ЕС желае да информира потребителите колко изразходват уредите и да забрани 
продажбата на неефективни продукти. Сезонно ефективните килматични уреди отразяват реалната 
ефективност, която можете да очаквате през целия сезон на отопление и охлаждане. Стандартът влиза 
в сила от януари 2013 г. за продукти под 12 kW.

Днес Daikin поведе по пътя към по-ефективни, икономични и съобразени с комфорта решения. Всички 
продукти на Daikin - за бита и търговията, както и за промишлеността - са сезонно ефективни - всички 
те намаляват потреблението на енергия и разходите по интелигентен начин.

Научете повече на daikin.bg
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не 
представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe 
N.V. е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която 
разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, 
надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и 
на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат 
на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи 
никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, 
произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази 
брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици (AC), 
агрегати за охлаждане на течности (LCP), 
въздухообработващи климатични камери (AHU) 
и вентилаторни конвектори (FCU); Проверете 
текущата валидност на сертификата онлайн: 
www.eurovent-certification.com или чрез:  
www.certiflash.com

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 2236 32557, Fax: +43 2236 32557-910 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. 
Всички влакна са от устойчиво горско 
стопанство и от контролирани източници. 
Използваната целулоза за хартията E-coat е 
избелена по стандарти ECF и TCF. Повторно 
използване на рециклирани фибри, 
пълнители и покриващи пигменти. E-coat 
има сертификати FSC и ISO 14001.
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